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باتک 6تاصخشم 

6هراشا

دنواهن 12هام 

یناخاضر يروتاتکید  اب  هزرابم  يدنواهن و  22موحرم 

ناگرزب مالک  رد  هللا  همحر  يدنواهن  25همالع 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  ییاور  26خیاشم 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  زا  ثیدح  26نایوار 

تایبدا هب  هجوت  هللا و  همحر  يدنواهن  27همالع 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  یقالخا  ياه  28یگژیو 

كان ههبش  روما  زا  28بانتجا 

ملع هار  رد  یشوک  29تخس 

هللا همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح  زا  30یتایاکح 

.ددرگ یم  نایب  لیصفت  هب  هک  هدرک  يرپس  ددعتم  یملع  ینید و  بتک  فینصت  فیلأت و  رد  ار  شفیرش  رمع  ياه  لاس  زا  يرایسب  هک  دوب  نتورف  يدنمشناد  راکزیهرپ و  یهیقف  لماک  ملاع  نیا  تشاد  لاغتشا  دنمدوس  یتافیلأت  سیردت و  الضف و  تیبرت  بتکم  جیورت  هب  ناسارخ  سدقا  ضرا  رد  لاس  زا 40  زواجتم  ات 1369 ق  لاس 1328 ق  زا  هللا  همحر  يدنواهن  هَّللا  تیآ  هللا  همحر  يدنواهن  همالع  تافیلأت 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  48تافو 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  49هناخباتک 

زکرم 63هرابرد 
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هرس سدق  يدنواهن  ربکا  یلع  هَّللا  تیآ  ترضح  ریبک  هماّلع  لاح  حرش 

باتک تاصخشم 

 - نیسح 1336 يدمحا  هسانشرس : 

نیـسح شـشوک  هب  هرـس / سدـق  يدـنواهن  ربکا  یلع  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  ریبک  همالع  لاـح  حرـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يدمحا

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.هنومن .ص : 53 يرهاظ :  تاصخشم 

1-171-973-964-978 لایر : 5000 کباش : 

هر يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  همالع  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هر يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  همالع  دلج :  يور  ناونع 

همانتشذگرس . -- 1329  - 1238 ربکا ، یلع  يدنواهن  عوضوم : 

همانتشذگرس ناریا --  املع --  نادهتجم و  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

1387 3 فلا ن93   / BP55/3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/99 ییوید :  يدنب  هدر 

1872781 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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دنواهن هام 

سپ و  دوشگ ، ناهج  هب  هدید   (1) دنواهن رد  لاس 1238ش  رد  یناسارخ  يدنواهن  نیسح  خیش  دنزرف  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح 
.دش رهش  نآ  هیملع  هزوح  دراو  یبهذم  يا  هداوناخ  نماد  رد  یکدوک  نارود  ندرک  يرپس  زا 

درجورب هب  سپـس  تفرگارف ، يدـنب  هرـس  دـمحم  جاح  يدرجورب و  رفعج  خیـش  دزن  دوخ  نطوم  رد  ار  ینید  مولع  تامدـقم  ناـشیا 
سرد سلجم  رد  تفر و 

ص:7

نیا تسا ، عـبرم  رتـمولیک  لداعم 1535  یتحاسم  اـب  نادـمه  ياـه  ناتـسرهش  زا  یکی  يروشک  تامیـسقت  ظاـحل  هب  دـنواهن  . 1 - 1
ایرد حطـس  زا  نآ  عافترا  هتفرگ و  رارق  ییایفارغج  ضرع  هقیقد  ییایفارغج و 12  لوط  هقیقد  هجرد و 22  تیعقوم 48  رد  ناتسرهش 

زا ًابیرقت  بایساماگ  فورعم  هناخدور  هتفرگ و  رارق  یبونج  یلامـش و  ناتـسهوک  نایم  رد  يا  هرد  لوط  رد  دنواهن  .تسا  رتم   1740
یم یگدنز  رهش  نیا  رد  یموق  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  دودح 37  نمشیرگ ، روسفرپ  تاقیقحت  دانتسا  هب  .درذگ  یم  هرد  نیا  طسو 

ضارقنا نراـقم  رهـش  نیا  .تسا  هتفر  نیب  زا  رگید  ماوـقا  تسد  هب  اهدـعب  هتـشاد و  نیرهنلا  نیب  ندـمت  هیبـش  یندـمت  هـک  دـنا  هدرک 
يرای مالسا  نایهاپس  هب  دنواهن  مدرم  حوتفلا ، حتف  گنج  رد  هتفرگ ؛ رارق  زات  تخات و  موجه و  دروم  ردنکسا  هلمح  رد  نایـشنماخه 

بوسحم یخیرات  يژد  هک  ار  دنواهن  هعلق  دهد  یم  روتـسد  رهـش  نیا  زا  دیدزاب  نمـض  هاش  نیدلارـصان  هیراجاق  هرود  رد  دندناسر ،
هتـشذگ رد  دنواهن  هیملع  هزوح  روپ ) بایـسارفا  ربکا  یلع  دنواهن ، یخیرات  يایفارغج  لّوا  شخب  زا  صیخلت   ) دننک بارخ  دـش ، یم 

دوجو زا  ربخ  راید  نیا  رد  هدنام  ياجرب  راثآ  تسا و  هداد  لیوحت  هعماج  هب  ار  يرایسب  ناگنازرف  هدوب و  رادروخرب  یصاخ  قنور  زا 
ج 3، راربا ، نشلگ   ) .دـننک یم  یناشفا  وترپ  گنهرف ، نید و  نامـسآ  رد  ناـشخرد  ناگراتـس  نوچمه  هک  دـهد  یم  ینادرم  گرزب 

(. ص 293
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.تسج تکرش  يدرجورب  بلاطوبا  دیس  یناکرسیوت و  نیسح  ازریم   (1) مالسالا خیش  اقآ  خیش 

میحرلادـبع خیـش  نوـچ : يرادـمان  ناـگتخیهرف  دزن  هـتفر و  مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یـسوم  نـبا  یلع  ماـما  دهــشم  هـب  یتدـم  زا  دـعب 
.تخادرپ ملع  لیصحت  هب   (4) يدرونجب یقت  دمحم  خیش  جاح  (3) و  يدزی يریاح  یلع  دیس  ریم  جاح  ، (2) يدرجورب

ياملع دهشم و  هیملع  هزوح  زا  يریگ  هرهب  زا  دعب  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح 

ص:8

.تسا هتخادرپ  فیلأت  هب  لیصحت  دشر و  نارود  ندرک  يرپس  زا  دعب  هدش و  دلوتم  زیربت  رد  يرمق  ناضمر 1240  رد 16  يو  . 2 - 1
خیش يراصنا و  یـضترم  خیـش  زا  ار  لوصا  هقف و  .دشاب  یم  یناوج  نارود  رد  يو  تافیلأت  نیلوا  دصاقملا  یهتنم  هلمـسبلا و  حاتفم 

.تسا هتفگ  عادو  ار  یناـف  راد  لاس 1310 ق  رد  همظعم  هکم  رد  ماجنارـس  يو  هتفرگ ، هرهب  ءاطغلا  فشاک  لآ  يدهم  خیـش  رفنخ و 
.77 ص 84 -  نیرصاعم ، ياملع  ك.ر :

یط زا  سپ  هدـمآ و  ایند  هب  درجورب  فارطا  رد  هک  تسا  مق  تلیـضف  اب  اوقتاب و  ياملع  زا  يدرجورب  يّرین  میحرلادـبع  خیـش  . 3 - 2
زا سپ  يو  .دومن  هدافتـسا  رگید  یـضعب  یـشعرم و  یفجن  یمظعلا  هَّللا  تیآ  هیقف  هماّلع  رـضحم  زا  ار  حوطـس  درجورب  رد  تامدقم 

ص 88. ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .تسا  هدش  رضاح  يو  لوصا  هقف و  ثاحبا  رد  يدرجورب  موحرم  هَّللا  تیآ  دورو 
دزی ناتـسا  رد  ریخا  نرق  يالـضف  دـیتاسا  زا  نیدـهتجم و  املع و  زا  یکی  قداص  دـمحم  ازریم  دـنزرف  یلع  دیـس  ازریم  جاـح  . 4 - 3

سرد یـسرک  زا  یکراشف  موحرم  توف  زا  دـعب  دومن و  هدافتـسا  گرزب  يازریم  سرد  یـسرک  زا  لاـس  شـش  ارماـس  رد  وا  .دـندوب 
دیـس نیا  هب  یلیخ  یناسارخ  دـنوخآ  ًاصوصخم  وا  دـیتاسا  .دـش  دـنم  هرهب  یبوخ  هب  لـیلخ  ازریم  جاـح  یناـسارخ و  دـنوخآ  موحرم 

.تسویپ شماظع  دادجا  هب  اروشاع 1364 ق  بش  رد  دش و  دـلوتم  نابعش 1284 ق  موس  رد  هک  دنا  هتشون  .دنتـشاد  هقالع  راوگرزب 
ص 379. هعیش ، گرزب  ياملع  ك.ر :

زا سپ  يو  .تسا  هدوب  رهاوج  بحاص  يراصنا و  خیـش  نادرگاش  زا  رادـمان و  داّهز  راوگرزب و  مـالعا  زا  یقت  دـمحم  خیـش  . 5 - 4
راد رد  هتفای و  تافو  رفص 1314 ق  رد 14  هل  ٌمظعم  لامتحا  هب  .تسا  هدش  رواجم  يوضر  سدـقم  دهـشم  رد  لومعم  نونف  لیمکت 

، هیوضرلا دئاوف  ص 258 ؛ ناسارخ ، ياملع  خیرات  ك.ر.تسا : هدش  نوفدـم  داشرهوگ  دجـسم  برد  هب  لصتم  پچ  تسد  هدایـسلا 
ص 692. ج 2 ،
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هک ییاه  لاس  لوط  رد  ات 1287 ش  هتفر و  نارهت  هب  یتدم  زا  دعب  تفرگ و  هرهب  زین  رهش  نیا  ياملع  زا  هتفر و  ناهفصا  هب  رهش  نآ 
(1) و ینایتشآ نسح  دمحم  جاح  هقف  ثحب  رد  تدم  نیا  رد  يو  .درک  رایتخا  تماقا  نارهت  رد  دوب ، تیطورـشم  بالقنا  اب  فداصم 

.تفای روضح  نف  دیتاسا  زا  يا  هشمق  اضردمحم  (2) و  هولج يازریم  يدنواهن ، ناخ  ردیح  موحرم  یلقع  مولع  نافرع و  ثحب  رد 

رد يو  .درک  تکرش   (3) يزاریش گرزب  يازریم  سرد  سلجم  رد  دومن و  ترجه  اّرماس  سدقم  رهـش  تایلاع و  تابتع  هب  هاگ  نآ 
فجن هب  لاس 1308 ق 

ص:9

يراصنا یضترم  خیـش  نادرگاش  زا  یناریا و  ياملع  نایعا  زا  ققدم  لضاف  ققحم و  ملاع  ینارهت  ینایتشآ  نسح  دمحم  ازریم  . 6 - 1
هتفر قارع  هب  جح  زا  دعب  لاس 1311 ق  تسا ، شداتـسا  لئاسر  رب  هیـشاح  هلمج : زا  يدایز  تافیلأت  ياراد  يو  .دشاب  یم  هللا  همحر 

.دـیدرگ نوفدـم  يرتشوش  رفعج  خیـش  هربقم  رد  هدـش و  هداد  لقتنم  فجن  هب  وا  هزانج  .تسا  هتفای  تاـفو  نارهت  رد  رد 1319 ق  و 
ص 70 و 379. نیرصاعم ، ياملع  ص 49 ؛ ج 1 ، بدالا ، هناحیر  ص 722 ؛ ج 2 ، هیوضرلا ، دئاوف  ك.ر :

زا یمالسا  هفسالف  رباکا  زا  هولج  هب  صلختم  هولج  يازریم  هب  فورعم  يراوز  یناهفـصا  ییابطابط  دمحم  نب  نسحلاوبا  دیـس  . 7 - 2
دابآ دـمحا  رد  هدـعقلا 1238 ق  يذ  رد  يو  .تسا  یـسلجم  همالع  داتـسا  ینیئان  نیدـلا  عیفر  ازریم  نیهلأتملا  ءامکحلا  دیـس  داـقحا 

هـسردم رد  هتفر و  نارهت  هب  هکنیا  اـت  هتـشاد  فورـصم  لوقعم  ملع  رد  ار  دوـخ  تاـقوا  زا  يرایـسب  يو  .تفاـی  دـلوت  دـنه  تارجک 
هدـعقلا يذ  مشـش  هعمج  بش  هک  نآ  ات  هدرک  یم  رادـید  اج  نامه  رد  ار  يو  زین  راجاق  هاش  نیدلارـصان  دـیزگ و  تماقا  ءافـشلاراد 

ص 420. ج 1 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : .دیدرگ  نوفدم  هیوباب  نب  قودص  راوج  رد  هتفای و  تافو  اج  نامه  رد  1314 ق 
رد شدوخ ، نامز  رد  هیمالسا  دالب  مامت  رد  هیماما  عجرم  رهشا  یفجن ، يزاریـش  ینیـسح  دومحم  ازریم  نب  نسح  دمحم  ازریم  . 8 - 3

رـضاح ءاطغلا  فشاک  لآ  نسح  خیـش  رهاوج و  بحاص  سرد  رد  فجن  رد  دـش و  دـلوتم  زاریـش  رد  یلوالا 1230 ق  يداـمج   15
رایـسب عّیـشت  ملاع  هب  بانج  نآ  تامدـخ  راثآ و  هدوب ، يراصنا  یـضترم  خیـش  همالع  زا  شا  هدافتـسا  هدـمع  اه  نآ  زا  سپ  هدـش و 
بحاص هدوب ، وکاـبنت  میرحت  ناـشیا  رگید  تامدـخ  زا  .هدوب  ارماـس  رد  هسردـم  ءاـنب  هیملع و  هزوح  لیکـشت  اـه  نآ  زا  یکی  تسا ؛

نابعش رد 24  يزاریـش  يازریم  تسا ، هداد  مالک  طسب  نآ  رد  هتـشون و  يزاریـش } ددجم  یلا  يزارلا  هیدـه   } مان هب  یباتک  هعیرذـلا 
.427 ص 429 -  ج 5 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .تفر  ایند  زا  لس  تلاسک  هب   1312
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دنوخآ مظاـک  دـمحم  ، (1) يدزی ییاـبطابط  مظاـک  دـمحم  دیـس  ماـظع : تاـیآ  رـضحم  زا  رهـش  نـیا  رد  هدرک و  تـمیزع  فرــشا 
نسح دمحم  خیش   (5)، یناهفصا هعیرشلا  خیش  ، (4) یتشر هَّللا  بیبح  ازریم  ، (3) فجن هط  دمحم  خیش  ، (2) یناسارخ

ص:10

املع و نیرتگرزب  زا  یکی  هورع  بحاص  يدزی  همالع  هب  فورعم  يدزی  ییابطابط  میظعلادبع  دیـس  دنزرف  مظاک  دـمحم  دیـس  . 9 - 1
فرـشا و فجن  هزوح  هلاس  نیدـنچ  سیردـت  یناسارخ  دـنوخآ  گرزب و  يازریم  زا  سپ  هک  تسا  نرق 14  رد  عیـشت  ناهج  عجارم 
رد دومن و  تافو  بجر 1337 ق  دلوتم و 28  لاس 1256 ق  رد  يو  .دیدرگ  یهتنم  وا  هب  عّیـشت  ناهج  تیعجرم  تماعز و  نینچمه 

.347 ص 349 -  هعیش ، گرزب  ياملع  437 ؛ ص 440 -  ج 7 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دیدرگ  نوفدم  يولع  رهطم  نحص 
هزوح نیـسردم  تایآ و  نیرتگرزب  زا  یکی  هیافک  بحاص  یناسارخ  دنوخآ  هب  فورعم  نسح  الم  دنزرف  مظاک  دـمحم  الم  . 10 - 2

رد رد 1255 ق  يو  .دوب  عیـشت  ناـهج  رد  ریظن  مک  یهیقف  عضاـخ و  يدـهتجم  یلوصا ، يدنمـشناد  يو  تسا  ریخا  نرق  رد  فـجن 
موحرم .دیدرگ  يراصنا  یضترم  خیـش  همالع  سرد  هزوح  دراو  فرـشا  فجن  رد  لاس 1278 ق  رد  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  دهـشم 

هیافک  } شیوخ هدنزرا  رثا  هلیسو  هب  ار  املع  هلاس  یلیصحت 30  راک  دوب و  لوصا  ملع  ناکرا  نیرت  گرزب  زا  یکی  یناسارخ  دنوخآ 
 - ص 93 ج 7 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .تفگ  عادو  ار  یناف  راد  هجحلا 1329 ق  يذ  رد 21  يو  دومن  لیدبت  لاس  هب  لوصالا }

.339 ص 340 -  هعیش ، گرزب  ياملع  92 ؛
شراوگرزب ردپ  نادرگاش  زا  يو  دوب ، قارع  نایعیـش  عجارم  املع و  ناگرزب  زا  یکی  يدهم  خیـش  دـنزرف  هط  دـمحم  خیـش  . 11 - 3

رد هط  دمحم  .دیدرگ  لیان  داهتجا  يداتـسا و  ماقم  هب  دوخ  هک  دوب  يراصنا  خیـش  یفجن و  رفنخ  نسحم  خیـش  یفجن و  يدهم  خیش 
عجارم املع و  سأر  رد  ینیمظاک  همالع  ینیمظاک و  نسح  دمحم  توف  زا  سپ  تشاد ، ییالوط  ِدی  ریـسفت  ثیدح و  لوصا و  هقف و 
نوفدم يراصنا  خیش  بنج  رد  دومن و  تافو  فرـشا  فجن  رد  لاوش 1323 ق  هبنشود 4  زور  رد  ماجنارـس  يو  تفرگ ، رارق  قارع 

ص 324. هعیش ، گرزب  ياملع  ك.ر : .دش 
ینید مولع  تامدقم  ندرک  يرپس  نمض  هک  دشاب  یم  نایعیش  گرزب  عجارم  املع و  زا  یتشر  هَّللا  بیبح  ازریم  جاح  موحرم  . 12 - 4
عیادب راکفالا ، عیادب  .دیدرگ  شبیصن  يراصنا  داتـسا  نیرخاتملا  خیـش  سرد  یـسرک  زا  وا  يداهتجا  تاجرد  یملع و  بتارم  رتشیب 
فجن رد  یناثلا 1312  يدامج  رد 14  دـلوتم و  تشر  رد  رد 1234 ق  يو  دـشاب ، یم  يو  ریظن  یب  راـثآ  زا  یخرب  لوصـالا و … 

.301 ص 302 -  هعیش ، گرزب  ياملع  ك.ر : .تفگ  کیبل  ار  قح  يادن 
گرزب ياملع  زا  یکی  هعیرـشلا  خیـش  تعیرـش و  اقآ  هب  فورعم  يزاریـش ، يزامن  داوجدمحم  الم  دنزرف  هَّللا  حتف  الم  جاح  . 13 - 5

هرهب ًابترم  یتشر  هَّللا  بیبح  ازریم  موحرم  هط و  دمحم  خیش  ینیمظاک ، هیقف  يراسناوخ  همالع  رضحم  زا  يو  تسا  نرق 14  رد  هعیش 
دهاجم يازریم  رانک  رد  هک  دوب  دهاجم  يدنمشناد  عماج و  يدهتجم  ملکتم و  یمیکح  یلوصا ، یهیقف  یناهفصا  تعیرـش  .دوب  دنم 
طساوا رد  راوگرزب  نآ  تافو  هدوب و  ناهفصا  رد  رد 1266 ق  يو  دلوت  .دوب  یبرغ  نارگرامعتسا  اب  نیزرابم  نیدهاجم و  حطس  رد 

ص 206. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  ص 351 ؛ هعیش ، گرزب  ياملع  ك.ر : .داتفا  قافتا  فجن  رد  یناثلا 1339 ق  عیبر 
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(3) .درب اه  هرهب  يرون  یسربط  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  نیثدحملا  هقث  (2) و  یناردنزام هَّللا  فطل  یلوم  ، (1) یناقمام

هجرد هب  هدرب و  نایاپ  هب  ار  یهلا  فراعم  لیـصحت  گرزب ، دیتاسا  رـضحم  زا  يریگ  هرهب  زا  سپ  هللا  همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش 
دیس یتشر ، هَّللا  بیبح  ازریم  رضحم  زا  يرون  نیـسح  ازریم  سرد  سالک  زا  هدافتـسا  نمـض  ثیدح  مولع  رد  تفای و  تسد  داهتجا 

نیسح دیس   (4)، يروکشا موصعم  نب  مساقلاوبا 

ص:11

لـضافا زا  یناقمام  .دشاب  یم  .ه ق  نرق 14  لیاوا  روهـشم  عجارم  املع و  زا  هَّللادبع  الم  دنزرف  یناقمام  نسح  دـمحم  خیـش  . 14 - 1
ییاملع تشاد و  رتشیب  تراهم  هقف  لوصا  رد  یناقمام  لضاف  دوب  تابتع  رگید  مالعا  كرت و  نیسح  دیـس  يراصنا ، خیـش  نادرگاش 

.دومن تاـفو  فرـشا  فجن  رد  مرحم 1323 ق  زور 18  رد  ماجنارـس  روکذـم  لضاف  .دندیـسر  داهتجا  هجرد  هب  وا  رـضحم  زا  دـنچ 
ص 326. هعیش ، گرزب  ياملع  ص 40 ؛ ج 7 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر :

زا دوخ و  رـصع  ياملع  رباـکا  زا  یفجن ، یناردـنزام  یلمآ  هَّللا  فطل  ـالم  دـنوخآ ، اـنالوم  دـیوگ : هعیدولا  نسحا  بحاـص  . 15 - 2
لها و لیفک  خیش و  یصو  بارتوبا  دیس  .تسا  هدوب  يراسناوخ  بارتوبا  دیـس  همالع  یتیاور  خیاشم  زا  يو  .دوب  رهد  ياهقف  مظاعا 

لاـس رد  يو  .تسا  هدوب  موحرم  دیـس  دوخ  یـصو  دزن  هک  دراد  لوصا  هقف و  رد  یتاـفلؤم  یناردـنزام  هَّللا  فطل  ـالم  .دوـب  شلاـیع 
ص 54. راثآ ، رثأم و  ص 86 ؛ نیرصاعم ، ياملع  ص 17 ؛ ج 2 ، هعیدولا ، نسحا  ك.ر : .تفگ  کیبل  ار  قح  يادن  1311 ق 

.269 ص 270 -  ج 6 ، بدالا ، هناحیر  . 16 - 3
نیدهتجم اهقف و  رباکا  زا  نفدملاو ، نکـسملا  یفجن  لصالا ، يروکـشا  یتالیگ ، ینیـسح  موصعم  دیـس  نب  مساقلاوبا  دّیـس  . 17 - 4

لوقعلا رهاوج  يراصنا و  خیش  بساکم  حرش  بساکملا ، هیـشاح  یف  بلاطلا  هیغب  .دوب  یتشر  هَّللا  بیبح  ازریم  نادرگاش  زا  هیماما و 
لاس 1324 ق رد  ماجنارس  مساقلاوبا  دّیـس  .دشاب  یم  يو  تافیلأت  هلمج  زا  يراصنا  یـضترم  لئاسر  حرـش  لوصالا  دئاوف  حرـش  یف 

ص 135. ج 1 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : .تفای  تافو  فجن  رد 
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تفای راهتـشا  ملع ، ناگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  یملع  ياه  هزوح  رد  هتفرگ و  اه  هرهب   (2) يریمشک یضترم  دیس  (1) و  يا هرمک  هوک 
.دروآ تسد  هب  ار  همالع  ناونع  یگتسیاش  یلقع ، مولع  اب  اه  نآ  بیکرت  اب  اهدعب  هک  دروآ  تسد  هب  ار  یتیعماج  و 

، دمآ ناریا  هب  دوب  هتخاس  روجنر  ار  يو  هک  یـضَرَم  لیلد  هب  لاس 1319 ق  رخاوا  رد  يدـنواهن  همالع  ینارهت ، گرزباقآ  تیاور  هب 
گنلک نامز  نامه  رد  .دنام  اج  نآ  رد  لاس 1322 ق  هجحلا  يذ  همین  ات  تفر و  دنواهن  هب  اج  نآ  زا  دنام و  زیربت  رد  مین  هام و  کی 

.دش هدز  نیمز  هب  ناشیا  تسد  هب  نابایخ  رس  دجسم 

هدـش لصاو  هیلع  هَّللا  همحر  یمق  قداص  دیـس  هَّللاهیآ  نوچ  راید  نآ  ناگرزب  تاـقالم  هب  و  هدومن ، مق  هب  يرفـس  لاس 1322 ق  رد 
(3) .تسا

ص:12

املع و عجارم  زا  كرت  نیسح  دیس  هب  فورعم  مالسلا  هیلعداجس  ترضح  نب  رغصا  یلع  نب  نسح …  نب  دمحم  نب  نیسح  . 18 - 1
خیـش موـحرم  زا  سپ  تشاد و  ییـالوط  دـی  لوـصا  هقف و  رد  يا  هرمک  هوـک  همـالع  .تسا  نرق 13  رخاوا  رد  اـهقف  گرزب  دـیتاسا 

هک دـندش  یم  رـضاح  وا  سرد  هب  گرزب  ياملع  زا  رفن  زا 800  زواجتم  .دـش  یم  بوسحم  قارع  هزوح  گرزب  ياملع  زا  يراـصنا 
ج 1،ص نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دندوب  داتـسا  دّیـس  نیا  نادرگاش  زا  رگید  رفن  اهدص  یناقمام و  لضاف  ینایبارـش ، همالع  لاثما 

ص 277. هعیش ، گرزب  ياملع  307؛
نآ دوب  یقتم  ییاسراپ  عرو و  یکسان  هیبن و  یثدحم  هیقف و  یملاع  يریمشک  يدهم  دیس  نبا  يریاح  يوضر  یضترم  دیـس  . 19 - 2

ازریم جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  سرد  هب  یمک  تدـم  تسا ، هدوب  هریـس  قـالخا و  ثیدـح و  ملع  رد  یناوارف  تاـفیلأت  يراد  راوگرزب 
يو .دـنک  یم  كرت  ار  سرد  تاسلج  هتـسناد  یم  داهتجا  طابنتـسا و  لها  ار  دوخ  نوچ  دـعب  هدـش و  رـضاح  ینارهت  یلیلخ  نیـسح 

دمحم خیـش  همالع  يرفعج و  یـشرق  حون  خیـش  همالع  دـننام : نیباّسن  اـهقف و  ثیدـح و  ملع و  ناـگرزب  زا  هدـیدع  تازاـجا  ياراد 
: ك.ر .تسا  هتسویپ  قح  تمحر  هب  لاس 1350 ق  رد  يو  تسا  هدوب  یشعرم  دومحم  دیس  همالع  راوگرزب  هباّسن  یمظاک و  نیـسح 

.383 ص 386 -  ج 6 ، نادنمشناد ، هنیجنگ 
ص 349. يربنم ، راز  هلال  يربکا و  رازلگ  . 20 - 3
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.دنام نارهت  رد  لاس 1287 ش  ات  هدومن و  ترجه  نارهت  هب  1281 ش  مرحم 1323 ق /  رد  و 

ملاع ناملاع  ماما  رواجم  دمآ و  دهشم  هب  هطورشم  بالقنا  زا  سپ  لاس  راهچ  ینعی  1287 ش ؛ لاس 1328 ق /  رد  يدنواهن  موحرم 
نیب ناضمر و  هام  نیعولطلا  نیب  لاـس  تدم 12  ات  تفای و  هماع  تیلوبقم  جـیردت  هب  تفرگ و  رارق  مدرم  همه  لابقتـسا  دروم  دـش و 
یم زامن  هماقا  هب  دجسم  نامه  رد  درک و  یم  داشرا  ار  مدرم  يدنواهن  ناتسبش  داشرهوگ و  دجـسم  رد  مرحم  هام  لّوا  ههد  نیعولطلا 

.دندرک یم  ادتقا  وا  هب  ناراکزیهرپ  رهش و  ناگرزب  تخادرپ و 

اجنآ زا  (1) و  هدـش لیان  يراصنا  بویاوبا  ربمایپ  كاـپ  یباحـص  رازم  كرد  هب  هتفر ، لوبناتـسا  هب  تاـبتع  قیرط  زا  لاس 1332  رد 
رد هک  تسا  هدرک  زاغآ  ار  جح  یناحور  رفـس  سپـس  هتـشاد و  هماع  ياملع  زا  یناهنب  فسوی  خیـش  اب  یتاقالم  هدـش ، توریب  یهار 

(2) .تسا هدمآ  یمارگ ، نآ  دوخ  ملق  هب  ناشیا  جح  رفس  لماک  شرازگ  همادا 

قوثو و دروم  یناحور  هب  دجـسم  زاـمن و  هنیرق  اـب  خیـش » جاـح   » هملک هک  سب  نیمه  هللا  همحر  يدـنواهن  همـالع  ماـقم  تلـالج  رد 
فرصنم داشرهوگ  دجسم  گرزب  ناتسبش  تعامج  ماما  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  دهشم  نیـسدقم  بلاغ  دامتعا 

.دش

هناقداص يا  هجهل  اب  رثؤم و  زغن و  تاکن  زا  لامالام  يدنواهن  موحرم  ظعاوم 

ص:13

ص 456. نامه ، . 21 - 1

ص 339. نامه ، . 22 - 2
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تابتع هب  1326 ش  لاس 1366 ق /  رد  يو  .تشاد  دوخ  هب  صوصخم  عوشخ  عوضخ و  يدابع و  تالاح  .دوب  صالخا  اـب  هارمه  و 
لاس 1367 ق رد  يو  تسا ، هدروآ  دوخ  ناوید  رد  ار  ناشیا  تشگزاب  خـیرات   (1) نایموجن لیعامسا  خیـش  ناورداش  هتفر و  هسدقم 

.تفرگ رارق  مق  هیملع  هزوح  سسؤم  يرئاح  میرکلادبع  خیش  موحرم  لیلجت  دروم  هدش و  فّرشم  مق  هب 

يراکزیهرپ ناسنا  تشاد ، هدـهع  هب  ار  ناسارخ  ینید  تسایر  مامت  لاس  لهچ  هک  نیا  اب  هللا  همحر  يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  همالع 
.دومن یم  فرص  ینید  فیاظو  ماجنا  مدرم و  هب  تمدخ  رد  ار  دوخ  رمع  دوب و 

ياهراک زا  کی  چیه  رد  ار  يدحا  شدوخ  زج  تشاد ، رایتخا  رد  ار  ناسارخ  هکلب  دهـشم  تیناحور  روما  مامز  ههد  نیدنچ  هک  يو 
یم رازاب  زا  ار  دوخ  تاـجایتحا  داد و  یم  ماـجنا  شدوخ  یتدـم  اـت  ار  لزنم  هب  طوبرم  روما  یتح  داد ، یمن  تلاـخد  دوخ  هب  طوبرم 

درادرب و نایم  زا  ار  یعامتجا  ياه  هورگ  فالتخا  دیشوک ، یم  هشیمه  .دشن  هدهاشم  يو  قالخا  بادآ و  رد  يرییغت  زگره  دیرخ و 
.دروآ دوجو  هب  یگچراپکی  تدحو و  ناگمه  نایم 

راوگرزب نیا  دوب و  رـصاعم  یناوریا  لـضاف  گرزب و  يازریم  اـب  يو  دوـب  يرجه  نرق 13  رخاوا  رد  اـملع  گرزب  دـیتاسا  اـهقف و  زا 
هب قافتا  هب  تشاد و  يداـیز  تیمیمـص  يرتشوش  رفعج  خیـش  اـب  نینچمه  نسح  دـمحم  خیـش  دوب  قارع  نایعیـش  هجوت  دروم  یلیخ 

هارمه ناریا  هب  دیعبت  زا  دعب  ص 292 . هعیـش ، گرزب  ياملع  ك.ر : .دندش  یم  رـضاح  لاجرلا  دقن  بحاص  ینیمظاک  موحرم  سرد 
یصلاخ يدهم  خیش  هَّللا  تیآ  موحرم 

ص:14

رد رفص 1302ق  رد 6 یناسارخ  مجنم  لیعامسا  دمحم  الم  دنوخآ  دنزرف  رگرز  شاقن و  میهاربا  الم  دنزرف  لیعامـسا  خیـش  . 23 - 1
هرود رد  يو  .تسا  هدـش  ینید  مولع  شزومآ  هعلاطم و  فرـص  نایموجن  یناوج  نارود  تاقوا  رتشیب  دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  دهـشم 
برغ رد  عقاو  زیدناش  ياتسور  تشگرب و  ناریا  هب  هام  زا 6  سپ  یلو  تفر  تابتع  هب  هداوناخ  اب  میاد  تماقا  دصق  هب  باجح  فشک 

نایموجن نیسح  شدنزرف  مامتها  هب  هک  تسا  نایموجن  یبدا  راثآ  هلمج  زا  یناسارخ  یموجن  ناوید  دیزگرب  تنوکس  يارب  ار  دهـشم 
لاح رد  رهم 1356 ش  هعمج 29  بش  نایموجن  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  يوس  زا 
مرح رد  نوفدـم  ریهاشم  ك.ر : .دـیدرگ  نفد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  مرح  قیتع  نحـص  رد  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  باوخ 

ص 333. يوضر ،
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نیسح اقآ  جاح  يدزی ، یضترم  هلمج  زا  رواجم  رجاهم و  ياملع  زا  يدادعت  اب  هارمه  ار  يا  هتیمک  رهش  نیا  رد  دمآ و  دهشم  هب   (1)
دیس ، (3) یسرب نسح  خیش   (2)، يدنواهن دمحم  خیش  يدنواهن ، ربکا  یلع  خیش  یمق ،

دص

(4)، نیدلا

ص:15

ياملع زا  یعمج  اب  هینامثع  تموکح  مایا  رد  دـشاب  یم  نفدـملا  یناسارخ  نکـسملا و  یمظاک  یـصلاخ  يدـهم  خیـش  جاح  .25 - 1
رد هک  نیا  ات  دومن  هیقارع  تموکح  اب  اه  تضهن  مایق و  هینید  نوئـش  هیمالـسا و  فیاظو  هب  ماوقا  لاثما و  نیب  زا  دهاجم و  نیدهتجم 

مارحلا 1277 هجحلا  يذ  رد 15  شدلوت  .دش  ناریا  هجوتم  ناریا  تلود  توعد  ربانب  دندومن و  دیعبت  زاجح  هب  ار  يو  لاس 1341 ق 
ص 231 ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دیدرگ  عقاو  دهشم  رد  ناضمر 1343 ق  رد 12  ناشیا  توف  هدـش و  عقاو  هیمظاک  رد  ق 

ص 274. ناسارخ ، ياملع  خیرات  229 ؛ - 
يارب يو  دـش  دـلوتم  فرـشا  فجن  رد  بجر 1291 ق  رد 15  یّلجت  هب  صلختم  يدـنواهن  دـمحم  خیـش  جاـح  هَّللا  تـیآ  . 26 - 2

سپ هتفرگ و  هرهب  یناهفصا  ردص  لیعامسا  دیس  سرد  رضحم  زا  البرک  رد  یتدم  هتفر و  تایلاع  تابتع  هب  دوخ  تالیصحت  لیمکت 
ینارهت و یلیلخ  نسح  ازریم  جاح  يدزی ، مظاـک  دـمحم  دیـس  یناـسارخ ، دـنوخآ  موحرم  رـضحم  زا  هتفر و  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا 
هب روهـشم  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  رـضحم  زا  هدوب و  ارماس  رد  یتدم  نینچمه  يو  تسا ، هدرب  هدافتـسا  یناردنزام  هَّللادبع  خیش 

رخالا 1371 ق عیبر  رد 25  هک  هدوب  1330 ق }  } يوضر رهطم  مرح  نتـسب  پوت  هب  ینیع  نادهاش  زا  يو  .تسج  هرهب  مود  يازریم 
ج 12، هعیرذلا ، ص 191 ؛ ج 7 ، نادنمـشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دیدرگ  نوفدـم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد 

ص 163.
ریاس زا  وا  سرد  هزوح  هدوب و  يوضر  سدق  ناتسآ  نیذّفنتم  زا  دوخ و  رصع  راوگرزب  نیسردم  زا  یسرب  نسح  خیـش  جاح  . 27 - 3

زا سپ  تفر و  سرب  هب  دهـشم  زا  تلاسک  رثا  رب  يدـنچ  يو  .دـنتفای  یم  روضح  وا  هزوح  هب  بالط  لضافا  رت و  تیمها  اب  اـه  هزوح 
ياملع خـیرات  ك.ر : .تفای  تاـفو  اـج  نآ  رد  لاـس 1353 ق  رد  درک و  ترجه  تاـیلاع  تاـبتع  هب  دوب  راـمیب  هک  نینچمه  یتدـم 

ص 260. ناسارخ ،
دعب هناگ  هس  يامعز  يرئاح و  هَّللا  تیآ  موحرم  نیدضاعم  زا  یکی  یلمآ  يوسوم  ردص  لیعامسا  دیس  نب  نیدلاردص  دیس  . 28 - 4

تدـعاسم و اب  يدرجورب  هَّللا  تیآ  موحرم  دورو  اـت  يرئاـح  موحرم  توف  زا  هک  تسا  هل  مظعم  یـصو  ود  زا  یکی  موحرم و  نآ  زا 
يرادـهگن ظـفح و  تخـس  طیارـش  نآ  رد  ار  مق  هیملع  هزوح  يراـسناوخ  تجح و  هَّللا  تیآ  نیموحرم  شرگید  نیرق  ود  تنواـعم 

تباجا کیبل  ار  قح  یعاد  یناثلا 1373 ق  عیبر  رد 19  هدـش و  عقاو  نیمظاک  رد  بجر 1299 ق  هام  رد  راوگرزب  نآ  دـلوت  .هدومن 
.326 ص 329 -  ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .تسا  هتفگ 
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ناناملسم اب  طابترا  داجیا  روظنم  هب   (3) هدازاقآ هَّللا  تیآ  (2) و  یناچوق اضر  دیس   (1)، يدورهاش سابع  دیـس  جاح  مشاهالم ، جاح 
نانز یباجح  یب  یلکلا و  ياه  هباشون  فرصم  هلمج  زا  ینید  ریغ  ياه  تیلاعف  زا  يریگولج  اه و  نآ  اب  یمالـسا  تکراشم  رگید و 

.دندروآ دیدپ  رتائت  رد  ناوناب  تکرش  و 

ص:16

هدش و دلوتم  دورهاش  رد  يو  تسا ، ناسارخ  ياملع  ياّلجا  زا  يدهشم  يدورهاش  يوسوم  یلع  دیـس  نب  سابع  دیـس  جاح  . 29 - 1
هولج نسحلاوبا  ازریم  موحرم  نوچ  نارهت  گرزب  نیسردم  رـضحم  زا  هدمآ و  نارهت  هب  تایبدا  تامدقم  ندناوخ  شرورپ و  زا  سپ 

هدیـسر لوقنم  لوقعم و  رد  يدـنلب  ماـقم  هب  اـت  هدومن  هدافتـسا  لوصا  هقف و  رد  یناـیتشآ  نسح  دـمحم  ازریم  هَّللا  تیآ  هفـسلف و  رد 
تایلاع تابتع  هب  فّرـشم  لاس 1341 ق  رد  يو  دندومن  هدافتسا  شرـضحم  زا  دهـشم  ناسارخ و  يالـضف  املع و  زا  يرایـسب  .تسا 
خیرات ص 364 ؛ ج 5 ، نادنمـشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .تسا  هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  لاس  ناـمه  لاوش  متـشه  رد  تعجارم  رد  هدـش و 

ص 383. ناسارخ ، ياملع 
رد يو  .دـندوب  یناسارخ  دـنوخآ  نادرگاش  زا  يوضر و  دهـشم  تعامج  همئا  ءاملع و  زا  یناچوق  اضر  دیـس  جاـح  موحرم  . 30 - 2

ياقآ هتـشون  هب  انب  هدرک و  یم  تعامج  هماقا  داشرهوگ  دجـسم  رد  لاس  یـس  زا  زواجتم  میقم و  سدقا  ضرا  رد  فجن  زا  تعجارم 
ص 157؛ ج 7 ، نادنمـشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دـش  نوفدـم  دـیدج  نحـص  رد  هتفای و  تافو  يرمق  لاّوش 1368  بـش 24  رد  جّورم 

ص 295. ناسارخ ، ياملع  خیرات 
مظاک دـمحم  الم  دـنوخآ  موحرم  دـنزرف  ییاـفک  دـمحم  ازریم  جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  لـیاوا  رد  . 31 - 3

سپ تفرگ و  رارق  تیناحور  لیلجت  دروم  هدمآ و  مق  هب  ناسارخ  ناتـسآ  لّوا  میعز  سدقم و  دهـشم  هیملع  هزوح  تسایر  یناسارخ 
رد دـیعبت و  نارهت  هب  دزی  هار  زا  داشرهوگ  دجـسم  هلئاغ  رد  تعجارم و  ناسارخ  هب  مق  گرزب  عجارم  تاـقالم  تراـیز و  يدـنچ  زا 
رد ینسح  میظعلا  دبع  میرک  دیس و  راوج  رد  ير  رهش  رد  و  دیـسر } تداهـش  هب  يدمحا  کشزپ  تسد  هب  هتبلا   } تفر ایند  زا  اجنآ 

ص 244. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دیدرگ  نوفدم  هاش  نیدلارصان  هربقم 
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، ناوضر ینید  ياه  هسردم  يو  راگزور  رد  دش ، يدایز  تامدخ  أشنم  دهـشم  رد  دوخ  تماقا  لاس  لهچ  لوط  رد  يدنواهن  موحرم 
نمض ناشیا  دوب و  ریاد  نسح  جاح  دازیرپ و  ناخ ، یلقـسابع  رفعج ، ازریم  رـس ، الاب  هینامیلـس ، برد ، ود  هّیرقاب ، باون ، ناخ ، لادبا 
میقم یناسارخ  بالط  نیب  ار  یغلبم  دوب و  هداد  صاـصتخا  بـالط  نیـسردم و  نیمأـت  تهج  ار  یغلاـبم  سرادـم ، نیا  هب  یگدیـسر 

، دنداتسرف یم  دنواهن  ناتسرهش  يارقف  تهج  زین  ییانتعا  لباق  رادقم  تشاذگ و  یم  ارقف  رایتخا  رد  یغلابم  درک و  یم  عیزوت  فجن 
.درک یم  میسقت  ارقف  نایم  ناتسمز  لصف  رد  لاغز  راورخ  ات 120  دوخ  تایح  رخاوا  رد  ناشیا 

یناخاضر يروتاتکید  اب  هزرابم  يدنواهن و  موحرم 

زا یمومع  هدافتسا  یبرغ و  تخاون  کی  سابل  ندیشوپ  زین  نانز و  باجح  فشک  هب  ناخاضر  رما  زا  سپ  یـسمش و  لاس 1314  رد 
املع زا  یهورگ  .دریگ  یم  تروص  رما  نیا  اب  ییاه  تفلاخم  سدـقم ، دهـشم  هلمج  زا  روشک ، یمامت  رد  روپاش ) هالک   ) یبرغ هالک 

(1) .دنراد یم  رذح  رب  رما  نیا  زا  ار  هاش  ارزولا ، سیئر  هب  یفارگلت  نمض  رد  يدنواهن  هَّللا  هیآ  ترضح  هلمج  زا 

دوخ تایعرـش  هب  هتـشادرب و  یـسایس  روما  زا  تسد  هک  تسا  هدوب  بلطم  نیا  رب  املع  دیدهت  رب  ینتبم  فارگلت ، نیا  هب  رابرد  خساپ 
.دنشاب لوغشم 

دوب و يدنواهن  هَّللاهیآ  هلمج  زا  نویناحور  زا  يا  هدع  تشادزاب  نآ  هجیتن  هک  دننک  یم  لاسرا  رابرد  هب  باطخ  يرتدنت  خـساپ  املع 
گرزب دیلقت  عجرم  تیاهن  رد 

ص:17

ص 446. هاشاضر ، میژر  املع و  كر : . 32 - 1
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یم هاش  اب  يروضح  تاـقالم  نارهت و  يوس  هب  تکرح  هب  میمـصت   (1)، یمق ییابطابط  نیسح  اقآ  جاح  هَّللا  هیآ  ترـضح  نامز ، نآ 
.دریگ

اـضر هب  نارهت و  مورب  مرـضاح  : » دیامرف یم  دوخ  یمارگ  دـنزرف  هب  هنیمز  نیا  رد  یمق  ییابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  هَّللا  هیآ  ترـضح 
هب ای  مسر و  یم  هجیتن  هب  ای  هار  نیا  رد  .دوش  فرـصنم  مدرم  يراـبجا  لکـش  داـحتا  زا  دـنکن و  باـجح  فشک  منک ، ساـمتلا  هاـش 

«. موش یم  هتشک  ای  متفا و  یم  نادنز 

: دیامرف یم  ناشیا  اما  درادرب ، تسد  رفـس  نیا  زا  دهاوخ  یم  ناشیا  زا  رارـصا  اب  یناسارخ ) دـنوخآ  موحرم  دـنزرف   ) هدازاقآ هَّللا  هیآ 
«. داباداب هچره  مورب و  دیاب  ًامتح  تسین ، توکس  هظحل  »

دنک یم  يراددوخ  دهشم  رد  هاش  لابقتسا  مسارم  رد  تکرش  زا  هک  تسا  یـسک  یمق  هَّللا  هیآ  ترـضح  هک  تسا  تیمها  زیاح  هتبلا 
، تسا رطخ  ضرعم  رد  يرشع  ینثا  بهذم  دنیب  یم  هک  یماگنه  تسا ، راد  هدهع  ار  مدرم  ینید  تیعجرم  هک  نیا  اب  یـسک  نینچ  و 

.ددرگ یم  زین  يو  هب  سامتلا  یتح  ناخاضر و  اب  تاقالم  هب  رضاح 

ص:18

هَّللا تیآ  توـف  زا  دـعب  هک  دوـب  ریخا  نرق  رد  هعیـش  عـجارم  اـملع و  ناـگرزب  زا  یمق  ییاـبطابط  نیـسح  اـقآ  جاـح  موـحرم  . 33 - 1
سورد یمق ، ثدحم  زا  ار  ثیدح  ملع  یمق  موحرم  دش  یهتنم  راوگرزب  دیـس  نیا  هب  ناهج  نایعیـش  تیعجرم  تماعز و  یناهفـصا 

زا ار  يداتـسا  بتارم  داهتجا و  سورد  يزاریـش و  دـهاجم  زا  ار  تدـهاجم  یملع و  سورد  يریمـشک ، همالع  زا  ار  قالخا  نافرع و 
مدرم هنامحر  یب  راتشک  عیاجف و  زا  دوب  تایح  دیق  رد  هک  یمادام  ات  يو  .تفرگارف  يدزی  همالع  یناسارخ و  دنوخآ  سرد  یـسرک 

راد لوالا 1366 ق  عیبر  رد  يو  درب  یم  جـنر  داشرهوگ  دجـسم  نایرج  باجح و  فشک  تیناحور و  هب  تناـها  هلأـسم  ناملـسم و 
.385 ص 387 -  هعیش ، گرزب  ياملع  ك.ر : .تفگ  عادو  ار  یناف 
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.ددرگ یم  سوبحم  ناخاضر  رما  هب  اج  نامه  رد  دوش و  یم  دراو  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  هاش  رد  جارس  غاب  نارهت  رد  ناشیا 

دیاب ام  الاح  هک  دراد  یم  راهظا  يدنواهن  هَّللا  هیآ  ترضح  هلمج  زا  هداتفا  تیلاعف  هب  دهشم  رگید  ياملع  هک  دوش  یم  ثعاب  رما  نیا 
(1) .تسشن رانک  دیابن  رگید  مینک و  تلاخد 

دهـشم هب  تسا  هدوب  يدنمتردق  رایـسب  يربنم  ناوج و  یناحور  هک  لولهب  هب  فورعم  يدابانگ  یقتدمحم  خیـش  موحرم  بش  نامه 
رـصح ناخاضر -  مادـقا  نیا  هیلع  رب  ار  مدرم  هتفر و  ربنم  هب  يدـنواهن  موحرم  تماما  هب  داـشرهوگ  دجـسم  رد  زاـمن  زا  سپ  دراو و 

.دنک یم  کیرحت  یمق -  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هَّللاهیآ 

رد املع  قافتا  هب  مدرم  دـعب  بش  .دنـسر  یم  تداهـش  هب  رفن  دودـح 30  يا  هدـع  هدـش و  ریگرد  مدرم  اب  هاش  ياهورین  بش  ناـمه 
.دنوش یم  عمج  نصحت  ناونع  هب  داشرهوگ  دجسم 

ار ربکا  یلع  خیش  جاح  هلمج  زا  لّوا  زارط  مهم و  ياملع  تسا ، هدیسر  املع  يارب  یفارگلت  هاش  زا  هک  نیا  مان  هب  هیلوتلا  بیان  يدسا 
سیئر ییاون  گنهرـس  رادناتـسا و  ناور  كاـپ  فرط  زا  شتآ  ناـمرف  سپـس  دـنک و  یم  لـقتنم  هیلوـتلا  راد  هب  جراـخ و  دجـسم  زا 

هب هدش  هتفگ  رفن  ات 6000  نیب 1500  هک  مدرم  زا  يریثک  دادـعت  داشرهوگ  دجـسم  هب  هلمح  رد  دوش و  یم  رداص  دهـشم  یناـبرهش 
.تسا هدیسر  تبث  هب  داشرهوگ  مایق  هب  طوبرم  ياه  باتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دنسر  یم  تداهش 

ص:19

ص 145. دحاو ، انیس  داشرهوگ ، مایق  . 34 - 1

هرس سدق  يدنواهن  ربکا  یلع  هَّللا  تیآ  ترضح  ریبک  هماّلع  لاح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3548/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


اب ار  همه  مرح  زا  جراخ  هتخیر و  مه  يور  ار  اه  یمخز  اه و  هتـشک  هدش و  مرح  دراو  هاش  ياهنویماک  هنایـشحو  راتـشک  نیا  زا  سپ 
.دنزیر یم  كاخ  همه  يور  دننک و  یم  روگ  هب  هدنز  نفد و  مه 

ناگرزب مالک  رد  هللا  همحر  يدنواهن  همالع 

اب هللا  همحر  يدنواهن  همالع  موحرم  هک  هتکن  نیا  يروآدای  نمض   (1) هللا همحر  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  هَّللا  تیآ  موحرم 
زا هدوـب ، سردـمه  هرود و  مـه  م 1338 )  ) هللا همحر  یفجن  یـشعرم  ینیـسح  دوـمحم  نیدـلا  سمـش  دیـس  هَّللا  تـیآ  ناـشیا  ردـپ 

.دنک یم  لیلجت  هدرک و  دای  نینچ  يو  یملع  تیصخش 

ثیدح ملع  رد  هژیو  تراهم  يدنواهن  موحرم  ًارسفم » ًاملکتم  ایلوصا  ًاهیقف  هیاردلاو  لاجرلا  نم  هتامدقم  ثیدحلا و  یف  ًاتیّرخ  ناک  »
.دوب رسفم  یملکتم  یلوصا و  یهیقف  يو  تشاد ، هیارد  ملع  لاجر و  ملع  دننام  نآ  تامدقم  و 

مارحلا هدعقلا  يذ  رخاوا  رد  يدنواهن  همالع  دیامرف : یم   (2) يداب ودرا  ياقآ 

ص:20

رفص هبنش 20  جنپ  زور  حبص  رد  تسا  یفجن  یشعرم  شترهش  یلاعملاوبا و  شا  هینک  نیدلا و  باهـش  دیـس  شفیرـش  مسا  . 35 - 1
لآ باصنا  ملع  مولع و  تامدـقم  يو  دـشاب ، یم  بسن  تلیـضف  بسح و  تفارـش  عماج  هدـش و  دـلوتم  فرـشا  فجن  رد  1318 ق 

هدومن ذّملت  نف  دـیتاسا  رگید  ینارحب و  عناص  اضردـمحم  دیـس  دامع  داتـسا  زا  دوخ و  مظعم  دـلاو  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 
ناشیا هزاجا  خیاشم  هرمز  رد  زین  همجرت  بحاص  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  هک  تسا  زواجتم  رفن  زا 200  ناشیا  هزاجا  خیاشم  .تسا 

.37 ص 52 -  ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ك.ر : .دراد  رارق 
مظعم دلاو  تمدخ  رد  یگلاس  نس 4  رد  هدش و  دلوتم  زیربت  رد  بجر 1312 ق  رد 11  يورغ  يداب  ودرا  یلع  دمحم  ازریم  . 36 - 2
ناشیا تلحر  زا  دعب  دوخ و  مظعم  دلاو  یلالدتسا  سرد  هزوح  رد  یبدا  نونف  تامدقم  زا  دعب  هدش و  فرشم  فرـشا  فجن  هب  دوخ 
.تسا هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  يدایز  تافیلأت  ناـشیا  .تسا  هدومن  ذّـملت  یناهفـصا و …  تعیرـش  ياـقآ  سرد  سلاـجم  رد 

.385 ص 389 -  نیرصاعم ، ياملع  ك.ر :
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رد تعجارم و  ناریا  هب  فـجن  زا  دوـب  هدـش  ضراـع  شفیرـش  جازم  هـب  هـک  یـضرم  زا  هجلاـعم  يارب  هراختـسا  مـکح  هـب  1317 ق 
لاس 1328 ق رد  هتفر و  دنواهن  هب  ماوقا  هریشع و  ترایز  ماحرا و  هلـص  مزع  هب  نآ  زا  سپ  هتخادنا و  تماقا  لحر  زیربت  هنطلـسلاراد 
هب ربانم  نشور و  شفیرش  دوجو  هب  بیراحم  .دیدرگ  مدرم  داشرا  تیاده و  لوغشم  هدومن و  ترجاهم  مالـسلا  هیلعاضرلا  دهـشم  هب 

ترشاعم تاقالم و  رد  مظعم  بانج  اب  دومن ، تدعاسم  هیوضر  هسدقم  هبتع  لیبقت  هب  ارم  تداعس  هک  يزور  نّیزم و  شفیطل  رـصنع 
.لعف اب  لوق  تقباطم  نامیا و  ءاهب  شناد و  مهف و  زمر  ملع و  عبنم  دهز و  تمس  يوقت و  لاثم  رگم  ار  وا  مدیدن  مدوب و 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  ییاور  خیاشم 

یتشر هَّللا  بیبح  ازریم   - 1

یناهفصا هعیرشلا  خیش   - 2

يروکشا مساقلاوبا  دیس   - 3

يرمک هوک  نیسح  دیس   - 4

يریمشک یضترم  دیس   - 5

يرون نیسح  ازریم  جاح   - 6

هللا همحر  يدنواهن  همالع  زا  ثیدح  نایوار 

هللا همحر  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دیس   - 1

يزار فیرش  دمحم  خیش   - 2

يداب ودرا  یلع  دمحم  خیش   - 3

ص:21
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مالسالا ضیف  یقن  یلع  دیس   - 4

(1) مالسالا جّورم  ربکا  یلع   - 5

تایبدا هب  هجوت  هللا و  همحر  يدنواهن  همالع 

یـسراف برع و  تایبدا  زا  معا  نوزوم  تارابع  تالمج و  یبدا و  تاعطق  رعـش و  هب  یناوارف  هقالع  يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاـح 
وا .دوش  یم  هدهاشم  حوضو  هب  ناشیا  ددعتم  ياه  باتک  رد  زومآ  تمکح  تاملک  ناوارف و  راعشا  لقن  رکذ و  زا  هقالع  نیا  هتشاد ،

رادروخرب ناور  اویـش و  یملق  زا  تشاد و  نوزوم  عّجـسم و  يرثن  بلاق  رد  دـنلب  یناـعم  هئارا  رد  یعـس  شیوخ  تـالاقم  رد  هراومه 
.دوش یم  رکذ  لاجم  نیا  رد  ناشیا  راعشا  زا  يا  هعطق  دوب ،

يزامن هن  هزور  هن  ادنوادخ 

يزاین زار و  رحس  تقو  رد  هن 

نایرگ فوخ  زا  دوب  وک  یمشچ  هن 

نایرب فوج  رد  دوب  وک  یبلق  هن 

مناشفرز تهار  هب  وک  یتسد  هن 

مناشک تهاگرد  هب  وک  ییاپ  هن 

یلاهتبا یتیشخ و  لاح  هن 

یلاعفنا یتلجخ و  لاح  هن 

يرکذ نآرق و  ندناوخ  لاح  هن 

يرکب رکف  ممزع  میمصت و  رد  هن 

ص:22

یم ناسارخ  رصاعم  گرزب  نیثدحم  املع و  زا  هریثک  تافیلأت  بحاص  قیفـش  هب  صلختم  جّورم  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  . 37 - 1
جورم هب  ور  نیا  زا  هتخادرپ و  ماـکحا  جـیورت  نید و  غیلبت  هب  ربنم  هار  زا  هدـش و  دـلوتم  دهـشم  رد  رد 1310 ق  راوگرزب  نیا  .دـشاب 

: هلمج زا  هتـشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  زین  یتاـفیلأت  يرعـش  هحیرق  قوذ و  زا  يرادروخرب  نمـض  يو  .تسا  هدـیدرگ  روهـشم  مالـسالا 
 … نیثدحملا و هیده  دلج ، ود  رد  بابللا  سئافن 
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هللا همحر  يدنواهن  همالع  یقالخا  ياه  یگژیو 

ماگنه بش  کی  مدوب  تمدـخ  لوغـشم  نارهت  قباس  ینابرهـش  رد  هک  یناـمز  دـیوگ : یم  یبایـسارفا ) ياـقآ  ردـپ   ) نینمؤم زا  یکی 
هدنب دیمهف  هک  نیا  زا  دعب  ناشیا  .تسا  بهذم  یمیلک  دش  مولعم  تبحص  یمک  زا  سپ  هک  مدرک  دروخرب  یصخش  هب  هنابش  تشگ 
.دراد اه  یمیلک  ام  ندرگ  رب  یگرزب  قح  امـش  ینید  ملاع  تفگ  تخادرپ و  دـنواهن  یلاها  زا  دـیجمت  فیرعت و  هب  متـسه  يدـنواهن 

؟ روطچ متفگ 

هـشقن ام  یبهذم  مسارم  زا  یکی  ییاپرب  ماگنه  هاگان  نیبصعتم ، زا  يا  هّدع  شیپ  لاس  دنچ  متـسه  دهـشم  ياه  یمیلک  زا  نم  تفگ :
هب ار  ناـیرج  هک  میدـیدن  نیا  زج  يا  هراـچ  اـم  دوب ، يریگ  لکـش  لاـح  رد  هلمح  نیا  یتح  و  دـندوب ، هدیـشک  ار  مسارم  ندز  مهرب 

ار دوخ  همیـسارس  عالطا  زا  سپ  ناشیا  میناسرب ، تشاد ، مدرم  نیب  رد  یناوارف  تیبوبحم  ذوفن و  هک  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  عالطا 
اب دروخرب  هوحن  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  ماقم  هرابرد  ییاّرغ  ینارنخـس  شمارآ  هب  ناگمه  توعد  زا  سپ  دناسر و  لحم  هب 

نانچ نایمیلک  دومن ، داریا  دـنروآ ، یم  ياج  هب  تاروت  تایآ  زا  کـی  مادـک  دانتـسا  هب  ار  مسارم  نیا  ناـیدوهی  هک  نیا  اـه و  تیلقا 
یـسوم ایئوگ  دنتفگ : نانآ  زا  یخرب  .دـش  يراج  ناشناگدـید  زا  کشا  هک  دـنتفرگ  رارق  وا  تاعالطا  تعـسو  تاملک و  ریثأت  تحت 

.دهد یم  میلعت  ام  هب  ار  نام  ماکحا  هتشگ و  هدنز  مالسلا  هیلع 

كان ههبش  روما  زا  بانتجا 

زا ار  تلع  یتقو  .درک  یم  يراددوخ  دنواهن  قطانم  زا  یکی  تاغاب  هویم  ندروخ  زا  يدـنواهن  هَّللا  تیآ  نینمؤم ، زا  یـضعب  هتفگ  هب 
رد دومرف : دندش ، ایوج  ناشیا 

ص:23
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بآ ندناسر  رد  تاقوا  زا  يرایسب  اذل  تسا ، بآ  بحاص  دشاب  هتـشاد  يرتشیب  روز  سک  ره  تسین و  یتبون  تاغاب  بآ  هقطنم  نآ 
.مروخب يا  هویم  نینچ  زا  هک  مناد  یمن  زیاج  دوخرب  نم  دننک و  یم  لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  غاب  هب 

ملع هار  رد  یشوک  تخس 

اب مراد  دای  ثیدح  رازه  دصیـس  نم  : » دیوگ یم  سنالا » تاحفن   » رد يراصنا  هَّللادبع  هجاوخ  دسیون : یم  هللا  همحر  يدنواهن  همالع 
زا لزنم  کـی  هدیـشکن ، يدـحا  زگره  مدیـشک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  ثیدـح  بلط  رد  نـم  هـچنآ  .دانـسا  رازه  رازه 
ریز رد  ار  اه  نآ  متفر و  یم  عوکر  لاح  رد  دوشن  سیخ  ثیدـح  ياه  هوزج  هک  نآ  يارب  نم  دـمآ و  یم  ناراب  داـبزید  اـت  روباـشین 

ناهد رد  درک و  یم  همقل  هراپ و  نان  مردام  متشادن ، ار  ندروخ  نان  تغارف  متشونیم و  ثیدح  غارچ  رون  رد  بش  .مدوب  هداهن  مکش 
.داهن یم  نم 

یم مجع  دالب  بناج  هب  هدمآ و  نوریب  فرشا  فجن  زا  هک  لاس 1318 ق  رد  داتفا  قافتا  زین  ریقح  دوخ  يارب  زا  هجاوخ  تلاح  ریظن 
هفق .دوب  هتفرگ  بآ  ار  يرتسکاخ  يارس  دودح  ات  دادغب  دودح  زا  دومن و  بارخ  ار  دادغب  نیمظاک و  دس  دومن و  نایغط  بآ  مدمآ ،

رد ار  دوخ  لوصا  هقف و  تاـفلؤم  هداتـسیا و  اـپ  هب  هفق  ناـیم  رد  ریقح  .دـنداد  یم  روـبع  ار  نیرباـع  راوز و  هتخادـنا و  بآ  ناـیم  رد 
تافلؤم نآ  هب  تبون  نآ  زا  دـعب  موش  قرغ  مدوخ  لّوا  مدـش  قرغ  ًاضرف  رگا  هک  مدوب  هتـشاد  هاگن  دوخ  رـس  يالاب  هتـسب و  یقوراس 

زا دوخ  لزنم  رد  هک  موش  یعّدم  رگا  تسا  هبنشکی 1341 ق  زور  رهظ  نراقم  میامن و  یم  ریرحت  ار  ماقم  نیا  هک  لاح  هب  ات  دسرب و 
لیصحت ودب 
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.ما هدومن  قدص  هب  بیرق  ییاعدا  انامه  اه ، هتشون  بتک و  هعلاطم  هب  لاغتشا  تهج  هب  هدومنن  فرص  لاب  تغارف  اب  ییاذغ  لاح  ات 

هللا همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح  زا  یتایاکح 

: دیوگ یم  نینچ  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  هب  عجار  يا  هبحاصم  رد  هللا  همحر  يریالم  ینسحم  هَّللا  تیآ   - 1

دجـسم تماما  هک  هللا  همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  موحرم  دندش  فّرـشم  سدقم  دهـشم  هب  يدرجورب  ياقآ  هک  یمود  رفـس  رد 
دنتفریذپ و یتالّمأت  زا  دعب  مه  ناشیا  دننک ، لوبق  ار  تعامج  زامن  يو  ياج  هب  هک  دنتـساوخ  ناشیا  زا  تشاد  هدهع  هب  ار  داشرهوگ 

اذل دوب  هدروآ  بآ  ممـشچ  دندرک : لقن  نم  يارب  هر ) ) يدنواهن موحرم  ًادعب  .دندناوخ  زامن  يدـنواهن  ياقآ  ياج  هب  ار  ناضمر  هام 
موحرم فرـشا  فجن  رد  متفر  هسدقم  تابتع  هب  تسه  یتصرف  زونه  مدید  دـنداد ، ینالوط  تبون  اهرتکد  متفر  نارهت  هب  لمع  يارب 

مود هلفان  رد  برغم  زاـمن  زا  دـعب  مناوخب ، زاـمن  ناـشیا  ناـکم  رد  هک  دنتـساوخ  نم  زا  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ 
هیآ  ) نم ار  هیـضق  نیا  متـشاد ؛ گرزب  ار  وت  سپ  یتشاد  گرزب  ار  مدنزرف  َُکتْمَّظَعَف » يَدلَو  َتْمَّظَع  : » دومرف هک  مدینـش  ار  ییادص 

ریزارـس ناشیا  نامـشچ  زا  کشا  مدرک ، لقن  يدرجورب  هَّللا  هیآ  تمدـخ  مدینـش و  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  زا  يریـالم ) ینـسحم  هَّللا 
(1) .دش

خیش جاح  نیملسملا  مالسالا و  تّجح  ترضح  زا  مدوخ  هدنب  ار  ناتساد  نیا 

ص:25

ص 273. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  دادرخ 1380 ؛ ، 43 ص 44 -  هزوح ، هلجم  ص 66 ؛ دنواهن ، ناگراتس  . 38 - 1

هرس سدق  يدنواهن  ربکا  یلع  هَّللا  تیآ  ترضح  ریبک  هماّلع  لاح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3548/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


موحرم دوخ  هک  دـندومرف : لقن  ناشیمارگ  ردـپ  لوق  زا  هک  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  هدازاـقآ  یناـگیاپلگ ، یفاـص  نسح 
.دنا هدومرف  لقن  ناشیا  يارب  ار  عوضوم  نیا  يدنواهن 

دنواهن هیملع  هسردم  راوید  نتخیر  ورف  ناتساد   - 2

اب رادـید  محر و  هلـص  ندروآ  ياـج  هب  تهج  يدـنچ  زا  سپ  تشگزاـب ، ناریا  هب  فرـشا  فـجن  زا  يدـنواهن  هَّللا  تیآ  هـک  یلاـس 
درک اپ  هب  ییادص  رس و  ناشیا  هظعوم  تاسلج  لومعم  قبط  ناشیا  دورو  اب  .دندروآ  فیرـشت  دنواهن  هب  نانآ ، داشرا  رهـش و  نینمؤم 

دنراد لیامت  هک  یناسک  هک  دش  نیا  رب  میمصت  هسلج  زا  سپ  يزور  .دندناسر  یم  ناشیا  تاسلج  هب  ار  دوخ  هتـسد  هتـسد  نینمؤم  و 
.دننک یم  تکرح  تیعمج  شیپاشیپ  ناشیا  دنورب  هللا  همحر  اقآ  ازریم  موحرم  فیرش  دقرم  ترایز  هب  ناشیا  قافتا  هب 

دراد و قح  ام  ندرگ  هب  هسردم  نیا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  فقوت  ناشیا  دنسر ، یم  هیملع  هسردم  هب  اقآ » ازریم  هتسار   » رد هک  یتقو 
.دوش یم  ینالوط  هار  ریسم  نیا  زا  اقآ  دننک  یم  راهظا  یخرب  .دنهد  یم  همادا  ریـسم  هب  رون » اقآ   » هچوک زا  هدرک و  جک  ار  هار  سپس 

زا مدرم  دزیر و  یم  ورف  یبیهم  يادص  اب  تشاد  يدنلب  عافترا  هک  هسردم  راوید  هک  درذگ  یمن  يزیچ  یلو  دهد  یمن  یباوج  ناشیا 
(1) .دنرب یم  رد  هب  ملاس  ناج  كانتشحو  هثداح  نیا 
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.داشرهوگ دجسم  ياه  ناتسبش  زا  یکی  فقس  اهراوید و  نتخیرورف  دهشم و  هلزلز  ناتساد   - 3

زامن هماقا  لوغشم  داشرهوگ  دجسم  ياه  ناتـسبش  زا  یکی  رد  يرایـسب  تعامج  اب  هللا  همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاح  يزور 
دور یم  يرگید  ناتسبش  هب  دهد و  یم  رییغت  ار  زامن  ناکم  هللا  همحر  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  رهظ  زامن  مامتا  زا  دعب  دوب ، تعامج 

هطـساو هب  یلبق  ناتـسبش  يروابان  لامک  رد  یتاظحل  زا  دـعب  .دـنور  یم  رگید  ناتـسبش  هب  ناشیا  لابند  هب  مه  رازگزاـمن  تعاـمج  و 
يدـنواهن ناتـسبش  هب  ناتـسبش  نیا  دـعب  هـب  نآ  زا  درب و  یم  ورف  تریح  تـهب و  رد  ار  رازگزاـمن  مدرم  هـمه  دزیر و  یم  ورف  هـلزلز 

(1) .ددرگ یم  فورعم 

دیلا  » هلاسر نمـض  رد  ناشیا  هک  ار  يرـصتخم  شرازگ  راوگرزب ، نآ  يونعم  ماـقم  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  اـت  تسوکین  اـج  نیا  رد 
: مینک لقن  هدروآ ، دوخ  جح  رفس  زا  اهیلع » هَّللا  تاولص  ءارهزلا  بقانم  رابخا  تکن  یف  ءاضیبلا 

: ّفلؤملاب اهتیانع  همطافل و  ماعنا  یف  فّرعملاک  لّسّوتلا  قیرط  بلاطل  ٌمامتا 

شوخ دش ، یمظع  هردخم  نآ  تیانع  لیذ  هب  ّثبشت  نایب  يربک و  هقیدص  هب  لّسوت  رکذ  هک  زیزع  ماقم  نیا  رد  زیچان ، نیا  هک  نادب 
رـضحتسم لّـسوت  نیا  زا  مندـید  ینآ  رثا  زا  ار  یناـمیا  ناردارب  و  مراـگنب ، اـیبنا  هکیلم  نآ  هب  ار  دوخ  لّـسوت  دراوم  زا  یکی  هک  مراد 

: هک تسا  نیا  نآ  مراد و 

فلا فلا  اهفّرشم  یلع  هّیوضترم -  هّیولع  هّینس  هّدس  هب  مفّرشت  تاقوا  رد 
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لزاـنم ياـهماب  تشپ  يـالاب  رد  هچ  و  رهطم ، مرح  هب  فرـشت  ماـگنه  رد  هچ  راحـسا ، تاـقوا  راـت و  ياـه  بش  رد  هـّیحت -  مـالس و 
يراب دزن  رد  هک  مدومن  یم  تلأسم  شبانج  زا  هدومن و  تالکـشم  لاـّلح  هب  يا  هثاغتـسا  متـشاد ، رّونم  دـلب  نآ  رد  هک  يا  هرجاتـسم 

نیا تهج  زا  ار  عیقب  هّمئا  روبق  ترایز  هَّللا و  بیبح  ترـضح  ربق  تراـیز  هَّللا و  تیب  هب  فّرـشت  بابـسا  هک  هدومرف  تعافـش  یلاـعت 
دلاو زا  يا  هیصوت  هب  هراک و  ًاعبط  ار  تباین  هچ  مشاب ، لمع  نیا  رد  بئان  دوخ  لثم  یقولخم  زا  هک  نیا  نودب  هدروآ ، مهارف  هایـسور 

ود و  هدومن ، ترجه  فیرش  ناکم  نآ  زا  هک  نآ  ات  دوب ؛ تناعتسا  وحن  هب  فّرـشت  زا  عنام  مهدیلا ، تاذ  ّتلق  و  مدوب ، حراط  موحرم 
رد مه ، لاـس  جـنپ  هب  بـیرق  و  هدوـمن ، فـقوت  تـسا -  یعاد  سأّرلا  طقـسم  هـک  دـنواهن -  هدـلب  رد  ریدـقت ، بـسح  رب  یلاـس  هـس 
هب هک  یهجو  اب  ورمع ، دـیز و  زا  یتباین  ّجَـح  هبترم  ود  تاقوا ، نیا  لالخ  رد  .مدوب و  ناماس  نآ  میقم  و  فّقوتم ، نارهت  هفـالخلاراد 

لقتنم هک  نآ  ات  مدومنن ، مادقا  ریقح  نیا  .دش و  رّسیم  فعـض  بیرق  هب  دوب ، لمع  نیا  ترجا  زا  هدایز  فراعتملا ، موسرملا و  بسح 
نیرق ّتنج  نیمز  نآ  رد  مترواجم  زا  لاس  راهچ  بیرق  .مدش و  هّیحت -  مالـس و  فلا  فلا  هفّرـشم  یلع  هّیوضر -  سدقم  دهـشم  هب 
يارب زا  ربنم ، هب  دوعـص  ار  نیعبرا  کی  هلاس  همه  ما ، هدـش  مجع  دـالب  هب  لـقتنم  فرـشا  فجن  زا  هک  یخیراـت  زا  نوچ  .تشذـگ و 

هب هک  تسا  لاس  دـنچ  و  ماقم ؛ نیا  نتـشون  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  اـت  مدومن ، یم  یناـمیا  ناردارب  رّکذـت  دوخ و  شکرـس  سفن  هظعوم 
.دوب ماع  ره  مارحلا  مّرحم  لّوا  ههد  مایص و  هام  زا  ترابع  نیعبرا  نآ  و  هدیدرگ ، بلس  یعاد  زا  قیفوت  نیا  یجازم ، هضراع  هطساو 
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هطـساو هب  ردـق -  یلایل  رد  و  هدومن ، دوعـص  ربنم  هب  موسرملا  بسح  ناضمر ، هاـم  رد  کـی ، یـس و  دصیـس و  رازه و  لاـس  رد  سپ 
ناقاخ ياهانب  زا  هک  دـیدج -  نحـص  رد  ار  ردـق  یلایل  فیاظو  داشرهوگ -  دجـسم  هب  فورعم  عماج  ِدجـسم  رد  تیعمج  ماـحدزا 
حجرا شندوب ، ردق  هلیل  هعیش ، هفیاط  دزن  رد  هک  مّوس -  تسیب و  بش  رد  .میدروآ و  یم  ياج  هب  تسا -  راجاق  هاش  یلعحتف  روفغم 

.هدرک ناونع  ار  ردق  هروس  هبسانملاب  و  هدومن ، دوعص  ربنم  هب  هریغ ، زامن و  زا  هلیل  نآ  فیاظو  يادا  زا  دعب  تسا -  تبثا  و 

رد تبیـصم  رکذ  ماقم  رد  سپ  تسا ، هدش  هّیمطاف  سّدقم  دوجو  هب  لیوأت  ردقلا ، هلیل  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  نآ  رابخا  رد  نوچ  و 
.تفای مامتا  ایبنا  هکیلم  نآ  ِیمارگ  یمان  یماس و  مسا  هب  ربنم  و  هدیدرگ ، هرّدخم  نآ  بیاصم  زا  يرکذ  هّیربنم ، نایب  همتاخ 

، دوب تایلاع  تابتع  ترایز  میامن ، اعد  نآ  لوصح  يارب  زا  هک  دـش  اقلا  مبلق  رب  لاح  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  اعد ، ماـقم  رد  و 
سپ هداد ؛ رارق  یب  یب  ترـضح  هب  ار  هّمات  لّسوت  اعد ، نیا  رد  .دنتفگ و  نیّمآ  نینمؤم  و  هدومن ، اعد  دوصقم  نیا  ماجنا  يارب  زا  سپ 
لالخ رد  .تشذگ و  خیرات  نآ  زا  هام  هد  تدم  ًابیرقت  .دنتفر و  دوخ  لزانم  هب  هدـش ، قّرفتم  روحـس  لوانت  يارب  زا  سلجم  نیـسلاج 

رد هک  نآ  ات  دشن ؛ ادیوه  يرثا  تایلاع  تابتع  هب  فّرشت  اعد  زا  نکیلو  دش  نایامن  هلیل  نآ  تاوعد  زا  یـضعب  تباجتـسا  تّدم ، نآ 
، رازاب هبسک  هلمج  زا  رایخا و  زا  هک  یلیلج  دّیس  هتشذگ -  زور  زا  تعاس  ود  ًابیرقت  ود -  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  ثعبم  زور 
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هام زا  مّیـس  تسیب و  بش  رحـس  رد  هک  دـیآ  یم  دای  ار  امـش  هک  تشاد  راهظا  و  دـمآ ، یعاد  لزنم  رد  دوب  يدـنب  هقـالع  وا  لغـش  و 
؟ دیدومن اعد  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  فّرشت  يارب  زا  هرهاّطلا -  هقّیدّصلاب  ًالّسوتم  ربنم -  رد  هتشذگ  لاس  ناضمر 

.تسا هدشن  رهاظ  اعد  نآ  تباجتسا  زا  يرثا  نونکات  نکیلو  دیآ ، یم  مرظن  یلب  مدرک : ضرع  یعاد 

ّتیلعف تقو  .اهتاقواب و  هنوهرم  رومالا  هک : نآ  تیاهن  .دش  نورقم  تباجا  فده  هب  تقو  نامه  رد  اعد  نآ  دندومرف : لیلج  دّیس  نآ 
.تسا تاقوا  نیا  نآ ،

فسوی جاح  فورعم  رجات  اب  مدوب ، امـش  سلجم  نیـسلاج  نایم  رد  شبـش  هک  هام ، نآ  مّود  تسیب و  زور  رد  نم  هک : دندومرف  سپ 
رـس ام  هلماعم  و  مدومن ، یم  هلواقم  دـش ، یم  نآ  هجو  ناموت  رازه  هدزاود  هد  ًابیرقت  هک  یگنرف  خـن  هلماعم  رد  یلیبدرا ، فوا  باّهو 
حبر ناموت  دصـشش  و  دوش ، ریذـپ  ماجنا  ام  هلماعم  نیا  رگا  هک  مدرک  دـهع  دـیدومن ، ار  اعد  نآ  امـش  هک  بش  نآ  رد  سپ  .تفرگن 

.دیشاب و هرهاط  هقیّدص  ما  هدج  زا  بیان  ّجح  نیا  رد  امش  و  مدیدرگ ، مارحلا  هَّللا  تیب  هب  فّرشم  امش  اب  هدوب  تمدخ  رد  نم  دیامن ،
فّرـشم جح  هب  هعاطتـسا  نَع  لبق ، لاس  دنچ  رد  نم  هچ  دیوش ، فرـشم  هقیّدصلا  نع  ًابئان  امـش  طقف  درک ، حـبر  ناموت  دصیـس  رگا 

نونکا .تسا و  یّبحتسم  ّجح  مدرگ ، ّجح  هب  قفوم  امـش  تمدخ  رد  هبترم  نیا  رگا  .ما و  هدروآ  ياج  هب  ار  دوخ  بجاو  ّجح  و  هدش ،
.دومرف تمحرم  حبر  ناموت  دصشش  دنوادخ  و  متخورف ، مدومن و  عایتبا  ناشیا  زا  ار  اهخن  هتفرگ و  ماجنا  هلماعم  نآ 
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هب نتفر  ما ، هدج  زا  تباین  يارب  زا  دیتسه  رضاح  امش  ایآ  .تسا  همّظعم  هّکم  رفـس  فرـصم  دش ، رکذ  هک  بیترت  نیا  هب  هجو ، نیا  و 
؟ ار ّجح 

.تسا فرشا  تلاصا ، نارازه  دص  زا  هک  تسا  یتباین  نیا  .مرضاح و  هّتبلا  مدرک : ضرع  یعاد 

هکیلم نآ  تباین  مزع  هب  سدقم  دهشم  زا   (1) ود یس و  كرابملا  ناضمر  هام  هّرغ  زور  و  هدرک ، هدامآ  ار  رفس  هّیهت  هک  نآ  ًارـصتخم 
، سّدقم دهشم  رد  ار  فورصم  هجو  .میدمآ و  نوریب  باجنا  تاداس  زا  رگید  رفن  کی  اب  لیلج ، دّیس  نآ  اب  هَّللا  تیب  جح  رد  ارس  ود 

هبوکداب دراو  ناضمر  متفه  زور  .تفرگ و  هبوکداب  تارب  و  هداد ، لیلج  دّیس  نآ  دوب ، روبزم  فسوی  جاح  دوخ  ًارهاظ  هک  يرجات  هب 
و هداد ، يا  هبراـحم  نـالعا  هّیناـمثع  هّیمالـسا  تلود  اـب  زیرگنا  تلود  و  رگیدـکی ، اـب  هّیرفک  لَوُد  هک  میدوب  نیا  زا  لـفاغ  و  میدـش ،
زا اهریغ -  رفدنمـش و  زاهج و  زا  تکرح -  ریـس و  بکارم  لیاسو و  مامت  هطـساو  نیا  هب  و  هدش ، عورـش  للملا  لوّدلا و  نیب  گنج 

و تسا ، هّیـسور  تلود  مه ، لَوُد  نآ  هلمج  زا  .دـنا و  هبراحم  لاح  رد  رکاسع  قوس  يارب  زا  ضّحمم  و  عونمم ، ّجـح  هب  رفاسم  ندرب 
.تسا عونمم  دالب  نآ  رد  رفاسم  ریس 

هب ار  نابز  دورولا ، يََدل  .دمآ و  ندید  هب  هدش  رادربخ  دـیامن ، هیدأت  دـیاب  ار  ام  تارب  هجو  هک  يرجات  نآ  هبوکداب ، هب  دورو  زا  سپ 
.تفگ راجنهان  یتارابع  دوشگ و  ام  خیبوت  شهوکن و 

؟ دییوگ یم  ار  تارابع  زا  هوحن  نیا  امش  هک  تسا  هدش  هچ  متفگ : یعاد 
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؟ تسا عونمم  ندرب  رفاسم  و  هدش ، عورش  للملا  نیب  گنج  هک  دیا  هدینشن  سدقم  دهشم  رد  امش  رگم  تفگ : باوج  رد 

هدینـشن یـسک  زا  ار  بلطم  نیا  میا ، هدش  دراو  هک  اج  نیا  ات  هار  نیب  رد  و  سّدـقم ، دهـشم  رد  هجو  چـیه  هب  ام  مدرک : ضرع  یعاد 
.میدمآ یمن  هبوکداب  ات  میدوب ، هدینش  ار  بلطم  نیا  هار  نیب  رد  ای  سدقم  دهشم  رد  رگا  .میونش و  یم  امش  زا  ار  نآ  لاحلاو  میا ،

مزع هب  هک  اـه ، یناریا  زا  رگید  رفن  رازه  ود  هب  بیرق  هچ  دـیرادن ، سدـقم  دهـشم  هب  تدواـعم  زج  يا  هراـچ  تفگ : رجاـت  نآ  سپ 
و دایرف ، داد و  هب  یهاگ  و  هتفر ، هناخ  نیشام  هب  هبترم  راهچ  هس  يزور  هک  تسا  زور  دنچ  دنا ، هدمآ  اج  نیا  رد  هَّللا  تیب  هب  فرـشت 
.دنک و یمن  انتعا  اه  نآ  هتفگ  هب  يدحا  .دنورب و  لوبمالسا  اسَُدا و  هب  هک  دننک ، یم  نیشام  طیلب  تلئسم  ینتورف ، حاحلا و  هب  یهاگ 

.تسین تدواعم  زا  ریغ  هب  يا  هراچ  و  تسا ، اه  نآ  لثم  مه ، امش  لاح 

یعاد اب  هک  دندوب ، لیلج  دّیـس  ود  نامه  اه ، نآ  يات  ود  هک  یعاد -  قیفر  رفن  هس  و  هدش ، لّطعم  هبوکداب  رد  زور  تفه  هلمجلاب ، و 
و هدومن ، تاقالم  ام  اب  دهـشم  یلزنم  ود  رد  هک  دوب  یمان  مساقلاوبا  ازریم  رگید ، رفن  کی  .دـندوب و  هدـمآ  نوریب  سدـقم  دهـشم  زا 

قفوم نکیلو  مراد ، ار  ّجح  هب  فّرـشت  مزع  هک  تسا  لاس  دنچ  هک  تشاد  راهظا  .دوب و  هّیویند  تراجت  يارب  زا  هراّکم  نتفر  هب  مزاع 
؟ ما هراّکم  مزاع  هک  منک  هچ  اّما  مشاب ، هارمه  رفس  نیا  رد  امش  اب  هک  تشذگ  مبلق  رد  هدید  ار  امش  هک  نیا  ات  موش ، یمن 
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، ار هلاسما  .هّیورخا  هّیویند و  تراجت  زا  تسا  ّمعا  مه  تراجت  .دوش و  یم  هّکم  ینک ، طاقـسا  هک  ار  هراّکم  ءار  فلا و  متفگ : یعاد 
.دیهد رارق  هّیورخا  تراجت  ار  تراجت 

سور تغل  هب  مّلکت  مهف و  رب  ّطلـسم  تراجت ، تهج  هب  هیـسور  تکلمم  رد  شدش  دمآ و  ترثک  هطـساو  هب  و  دش ، هارمه  ام  اب  سپ 
دیاش هک  دـندرک  یم  لماک  شیتفت  رفدنمـش  روما  طیاسو  زا  و  هدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  هبترم  نیدـنچ  يزور  هزور ، دـنچ  نیا  رد  .دوب 

.دوش رّسیم  ام  ندومن  تکرح  يارب  زا  یقیرط 

دنتفر و نوریب  تدواعم  لیاسو  هّیهت  يارب  زا  اقفر  هدرک و  مزج  سدقم  دهشم  هب  تدواعم  رب  ار  مزع  دورو ، زا  متفه  زور  رصع  نآ  ات 
هقیّدـص هب  لّسوتم  دـیابن  ارچ  هک  مدـش  رّکذـتم  ییاهنت  لاح  نیا  رد  .مدـنام و  لزنم  رد  ناشیرپ  لاح  هتـسکش و  لد  اـب  اـهنت ، یعاد ،

؟ موشب تسا -  نم  ياهنع  بونم  هک  مالسلا -  اهیلع  يربک 

دیز و زا  تباین  هب  هَّللا  تیب  ّجح  بابسا  هبترم  ود  هک  دیناد  یم  امش  دوخ  ارس ، ود  نوتاخ  يا  مدرک : ضرع  دش و  يراج  مکشا  سپ 
رد مندوب  بیاـن  ضحم  لـیلق  هجو  نیا  هب  .مدومنن و  لوبق  یعاد  و  دـش ، رّـسیم  ترجا  لـمکا  هجو و  نسحا  هب  یعاد  يارب  زا  ورمع ،

ياقآ مالـسالا  هجح  موحرم  لثم  سدقم  دهـشم  هّیمالـسا  ججح  نایاقآ  هک  یتلاح  رد  مدـش ، یـضار  لیلخ  هلالـس  نآ  زا  لمع ، نیا 
اقآ مالـسالا  هقث  موحرم  لثم  يرتشوش و  یلع  دّیـس  جاح  مالـسالا  هقث  موحرم  لثم  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  یناتـسیس -  یلع  دّیـس  جاح 

هلماک تقادص  ّتبحم و  یعاد  اب  و  دندوب ، تایح  دیق  رد  خیرات  نآ  رد  یگمه  هک  امهدقرم -  هَّللارون  ینیمظاک -  نسح  خیش 
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ار هجو  نیمه  ًایناث  و  تسین ، امـش  يارب  زا  رفـس  نیا  یفکم  هجو ، نیا  ًالّوا  هک  دـندومرف  تعنامم  رما  نیا  لـّبقت  زا  ار  یعاد  دنتـشاد ،
.تسین يرابتعا  ار  مدرم  عون  فرح  هک  اریز  دیراذگن ، اقآ  نآ  تسد  هب  و  دینک ، ذخا  ناتدوخ 

نم و  تسا ، امـش  هّدج  زا  هجو  نیا  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  .متفرگن و  لیلج  دّیـس  نآ  زا  ار  ناموت  دصیـس  هجو  یعاد  هک  نآ  هچ 
تاوارگ و زا  ترفاسم  نیا  رد  تدوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  لداعم  .ناشیا  بناـج  زا  دـیجرخ ، لـیکو  امـش  و  ما ، هرّدـخم  نآ  ناـمهم 

یجرخ لیکو  زا  نم  وگب  دش ، مامت  هجو  هک  یتقو  .دـییامن و  فرـصم  مه  یعاد  يارب  زا  دـینک ، یم  فرـصم  برـش  لکا و  جراخم 
.مراک بحاص  مناد و  یم  نم  تقو  نآ  رد  مدش ، جراخ  ما  هدج 

نوریب سدـقم  دهـشم  زا  هَّللا ، تیب  ّجـح  رد  تترـضح  زا  تباین  مسا  هب  تاّیـصوصخ ، نیا  اب  یعاد  یب ، یب  مدرک : ضرع  هلمجلاـب  و 
هب ضیارع  نیا  زا  دعب  هقیقد  دنچ  هَّللا ، َِملَع  .منک  سّدقم  دهشم  هب  تدواعم  اج  نیا  زا  ًابئاخ  یعاد  هک  دنـسپم  دوخ  رب  امـش  .ما  هدمآ 

ردـقچ هبوکداـب  هب  دورو  لّوا  زور  رد  ار  اـم  دوب و  اـم  تارب  فرط  هک  يرجاـت  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  شیب  هرّدـخم  نآ  هّینـس  هّدـس 
ّتیحت مالـس و  ضوع  زا  رجاـت  نآ  دورولا ، يدـلو  .دـندش  دراو  وا  بقع  زا  یعاد  قیفر  رفن  هس  و  ولج ، رد  درک  شهوکن  تّمذـم و 

.هراشبلا اقآ ، تفگ :

؟ تسا هدش  هتشادرب  نیرفاسم  ندربن  زا  نقدغ  ایآ  يراد ؟ تراشب  هچ  هّنجلاب ، هَّللا  كّرشب  متفگ : شباوج  رد  یعاد 

نانچ دوب -  رفدنمش  هناخ و  نیشام  سیئر  هک  یمناخ  مادام و  نکلو  هن ، تفگ :
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یتراجت یتلود و  هّمهم  روما  رد  تلاخد  نادرم  لثم  ار  نانز  هک  تسا  يراـصن  ّتلم  ماـمت  مسر  هکلب  تسا ، هیـسور  هفیاـط  مسر  هک 
امـش رگا  .هدیدرگ و  بوصنم  رفدنمـش  تسایر  هب  تسا ، باسح  فرط  انـشآ و  نم  اب  هک  يرگید  مناخ  و  دش ، لوزعم  دـنهد -  یم 

.میامنب رفدنمش  طیلب  لیصحت  امش  يارب  زا  هک  مناوت  یم  نم  دیشاب ، نیشنمه  اه  تادلاس  اب  رفدنمش ، رد  هک  دیشاب  لیام 

.دینک لیصحت  هّتبلا  مدرک : ضرع  یعاد 

اّیهم تفگ : و  داد ، اـم  هب  هدروآ ، رفدنمـش  طـیلب  راـهچ  رهظ  زا  لـبق  دوب ، هبوکداـب  هب  اـم  دورو  متـشه  زور  هک  زور  نآ  يادرف  سپ ،
هب هدرب و  هناخ  نیشام  هب  نات ، مزاول  بابسا و  اب  ار  امش  هدروآ  لاّمح  نم  .اسدوا  بناج  هب  دنک  یم  تکرح  رفدنمش  رصع  هک  دیشاب 

.دیورب ات  هدیناشن  نیشام 

.دوشب امش  ضّرعتم  هک  تسین  تردق  ار  یسک  رگید  داتفا ، تکرح  هب  ریس  يارب  زا  نیشام  هک  ردق  نیمه  تفگ : و 

ياه ناخ  زا  یکی  رد  ام  ياه  بابـسا  اب  ار  ام  .درب و  هناـخ  نیـشام  هب  هداد و  تکرح  ار  اـم  و  هدـمآ ، لاّـمح  اـب  رـصع  تقو  رد  سپ 
.میشابن رظنم  یئارم و  هب  هک  هدیناشن  اه  بابسا  بقع  رد  ار  ام  و  هداد ، ياج  نیشام 

رضاح هناخ  نیـشام  يولج  رد  دندوب ، هدمآ  هبوکداب  رد  دنتـشاد و  هَّللا  تیب  مزع  هک  اه  یناریا  زا  رفن  رازه  ود  بیرق  تقو ، نآ  رد  و 
.درک یمن  انتعا  اه  نآ  هب  يدحا  و  دندرک ، یم  نیشام  طیلب  ياضاقت  ناشیرپ  لاح  نایرگ و  مشچ  اب  ًامامت  و  دندوب ،

زا یمین  هک  ار  یکلم  هنومن  .تشذگ و  هچ  یعاد  رب  تقو  نآ  رد  هک  دناد  یم  ادخ 
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یتبهوم نیا  زا  نادنخ ، مشچ  کی  هب  هک  مدید  دوخ  رد  هدش -  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  تسا -  شتآ  زا  رگید  یمین  فرب و  زا  نآ 
.دوخ یناریا  ینامیا  ناردارب  لاح  ندید  زا  نایرگ ، مشچ  کی  هب  و  تکرح ؛ بابسا  ّببست  زا  دومرف  ام  هرابرد  یب  یب  ترضح  هک 

تیانع لیذ  هب  لّسوت  زا  رگم  دوبن  نیا  .لوبمالسا و  اسدوا و  بناج  هب  میدمآ ، نوریب  هبوکداب  زا  ام  و  هدمآ ، تکرح  هب  نیـشام  سپ 
.مالسلا اهیلع  هقیّدص  ترضح 

ناتـسآ ِبلک  نیا  لاح  لماش  ترخآ ، اـیند و  نوتاـخ  نآ  هجوت  وترپ  زا  رثا ، تنمیم  رفـس  نآ  رد  هک  تاـیانع  بهاوم و  زا  ردـقچ  و 
.دندرگ میظع  يرتفد  میجح و  یباتک  دوش  هتشون  رگا  هک  دیدرگ ، ناش 

هب ًابلاغ  هک  يزور  دنچ  مه  نآ  و  دنوش ، یم  فرـشم  هرّونم  هنیدم  هب  ناش  ّجـح  رفـس  رد  هبترم  کی  جاّجح ، بلغا  هک  نآ  هلمج ، زا 
: دیدرگ لصاح  هرّونم  هنیدم  هب  فّرشت  قیفوت  هبترم  ود  رفس ، کی  رد  هرّدخم -  نآ  تایانع  زا  ار -  هایسور  نیا  .دسر و  یمن  هرـشع 
یس و دصیس و  رازه و  مارحلا  مّرحم  هام  متشه  زور  هک  جحلا  دعب  هیناث  هعفد  .مدوب و  فّرشم  زور  هدراهچ  هک  جحلا  لبق  هبترم  کی 

هدرک ثادحا  ماش  هنیدم و  نایم  هّینامثع  تلود  هک  رفدنمش  هب  نآ  زا  دعب  .مدوب و  فرشم  مّرحم  مهدزناش  ات  و  هدش ، هنیدم  دراو  هس 
.مدمآ ماش  هب  هتسشن و  دندوب ،

، لوبمالسا هب  هبوکداب  زا  ّجح ، زا  لبق  هچ  دیدرگ ، قوزرم  تسا -  لزانملا  نرق  هک  فیاط -  تاقیم  كرد  قیفوت  هک  نآ  هلمج  زا  و 
هک هار  نآ  زا  .رفدنمش و  هار  زا  هدش ، فرشم  هبّیط  هنیدم  هب  اج  نآ  زا  و  ماش ، هب  اج  نآ  زا  و  توریب ، هب  اج  نآ  زا  و 
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، قیرط نیا  زا  مارحا  ًارهق  .میتـفر و  هدـج  هب  سیئوس  زا  و  هتفر ، سیئوس  هّیردنکـسا و  توریب و  هب  و  هدوـمن ، ماـش  هب  تدواـعم  هتفر ،
ُثیَح ْنِم  هک  نآ  اـت  مشاـب ، هدومن  ار  تیقاوـم  زا  یکی  كرد  هک  مدوـب  لـیام  رایـسب  .تاـقیم و  دوـخ  زا  هن  تسا ، تاـقیم  تاذاـحم 

.دیدرگ قوزرم  تسا -  لزانملا  نرق  هک  فیاط -  تاقیم  كرد  بِسَتحَاال ،

، دوبن مولعم  یتلود  ّتیبولغم  ّتیبلاغ و  زونه  و  میدش ؛ دراو  هبوکداب  رد  ام  هک  دوب  لوّدـلا  نیب  هبراحم  لّوا  نوچ  هک  نآ  هلمج ، زا  و 
ناهارمه هوجو  ریاس  لثم  ار  یعاد  ناموت  دصیـس  هجو  .دوب و  یقاب  دوخ  تمیق  نامه  هب  ذـغاک ، دوقن و  زا  تلود  ره  ياه  لوپ  سپ 

میدیـسر و لوبمالـسا  هب  نوچ  .تشاد و  تمیق  یناریا  ناموت  ود  تصـش و  تقو  نآ  رد  نآ  یتانم  دص  ره  هک  دـنداد ، ذـغاک  تانم 
لوبمالسا رد  ار  اه  یتانم  دص  زا  یضعب  و  هدومن ، لّزنت  شتکلمم  جاور  ياه  لوپ  دیدرگ ، روهشم  دوهشم و  هیسور  تلود  ّتیبولغم 

.دوب هدیسر  ناموت  هدزناپ  هب  یتانم  دص  میدیسر ، ماش  رد  نوچ  .میداد و  یناریا  ناموت  جنپ  تسیب و  هب 

ناموت دصراهچ  کلاذ ، عم  .دـناسر و  هبّیط  هنیدـم  هب  ّجـح  زا  دـعب  ار  یعاد  هک  دـش  ردـق  نیمه  ناموت ، دصیـس  هجو  نیا  هلمجلاب  و 
یس دصیس و  رازه و  نابعش  هام  مهدجیه  زور  هک  دهشم  هب  دورو  ات  دش ، یعاد  فرصم  هروسخم  ناموت  دصیـس  نآ  رب  هوالع  رگید 
نم هدومن ، تاغوس  فرصم  مه  يرادقم  و  هدش ، هیدأت  یعاد  ضورق  مامت  سدقم ، دهـشم  هب  دورو  نیح  رد  کلاذ  عم  .دوب و  هس  و 

.بستحا ثیح ال 

مورحم تایلاع  تابتع  هب  فّرشت  زا  لاس ، نآ  رد  نایجاح  عون  هک  نآ  هلمج  زا  و 
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نآ هب  فّرـشم  هتفر ، دادـغب  هب  اج  نآ  زا  و  هرـصب ، هب  هک  نیا  لایخ  هب  دـندومن  تعجارم  هّدـج  لحاس  زا  رحب و  قیرط  زا  هچ  دـندش ؛
، هدرکن ادیپ  فّرشت  هب  یهار  سپ  دوب ، هبراحم  دادغب  هرـصب و  نیب  رد  ینامثع ، زیرگنا و  تلود  هنایم  نوچ  .دندرگ و  هسّدقم  باتعا 

.دندومن تدواعم  مجع  هب  يرصان  ردنب  زا  یعمج  هرصب و  زا  یعمج  رهشوب و  زا  یعمج  و 

ْریَد هب  بلح  زا  بلح و  هب  اج  نآ  زا  سپ  متفر ، ماش  هب  و  مدومن ، تدواـعم  نیمرحلا  نیب  هار  زا  نوچ  هّنملا -  هَّللادـمحب و  یعاد -  و 
.مدش و یّلعم  يالبرک  دراو  ینیسح  رهن  زا  اج  نآ  زا  هدش و  ّبیسم  دراو  ات  هدومن ، ریس  تارف  ّطش  رد  و  هتسشن ، روتخش  هب  ْریَد  زا  و 
هب تکرح  زورون ، دیع  زا  دـعب  .مدوب و  فّرـشم  هسّدـقم  باتعا  نآ  رد  هام  راهچ  ًابیرقت  دوب ، ناتـسمز  تقو  اب  فداصم  مدورو  نوچ 

.مدومن مجع  تمس 

.اهیلع هَّللا  تاولص  يربک  هقیّدص  ترضح  هب  ملّسوت  رثا  زا  رگم  اه ، نیا  تمامت  دوبن  و 

لوغـشم و  تسا ، يرجه  تشه  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاـس  ّبصـالا  بجر  هاـم  زا  مهدـجیه  موی  هک  نونکاـت -  خـیرات  نآ  زا  و 
هب ار  ناشیا  و  هدش ، ترخآ  ایند و  نوتاخ  نآ  هب  لّسوتم  ما ، هدش  التبم  يا  هّیلب  يا و  هطرو  رد  هک  تقو  ره  متسه -  ماقم  نیا  تباتک 

یـصالخ میارب  زا  هّیلب ، هطرو و  نآ  زا  روفلا ، یف  .ما و  هداد  مسق  هتـشاد ، هایـسور  نیا  هرابرد  رفـس  نآ  رد  هک  يا  هناتیانع  راـظنا  نآ 
.دهد تاجن  ار  یعاد  مه ، تمایق  خزرب و  ياه  هطرو  زا  هک  تسا  دیما  .تسا و  هدش  لصاح 
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ضرا رد  لاس  زا 40  زواجتم  ق  ات 1369  ق  لاس 1328  زا  هللا  همحر  يدنواهن  هَّللا  تیآ  هللا  همحر  يدـنواهن  همالع  تافیلأت 
راکزیهرپ و یهیقف  لماک  ملاع  نیا  تشاد  لاغتـشا  دنمدوس  یتافیلأت  سیردت و  الـضف و  تیبرت  بتکم  جیورت  هب  ناسارخ  سدقا 

هب هک  هدرک  يرپس  ددعتم  یملع  ینید و  بتک  فینصت  فیلأت و  رد  ار  شفیرش  رمع  ياه  لاس  زا  يرایسب  هک  دوب  نتورف  يدنمشناد 
.ددرگ یم  نایب  لیصفت 

( یعیبر قالخا   ) عیفرلا ناینبلا   - 1

شراگن عورش  خیرات  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 324  یگنـس  پاچ  تروص  هب  دـّلجم  کی  رد  يریزو و  عطق  رد  باتک  نیا 
هعیبر هجاوخ  هب  فورعم  مثیخ  نب  عیبر  لاوحا  حرش  رد  باتک  نیا  .تسا  لاس 1341 ق  نآ  مامتا  خیرات  لاس 1337 ق و  باتک  نیا 

.تسا همتاخ  کی  باب و  تشه  همدقم و  کی  زا  لکشتم  تسا و 

هیلاغلا هبعج  هیلاعلا و  هنج   - 2

هب یگنس  پاچ  یلحر و  عطق  رد  دّلجم  کی  رد  ءزج  هس  ره  هدیـسر و  مامتا  هب  لاس 1341 ق  رد  ءزج و  هس  رد  باتک  نیا  شراـگن 
رب 333 لمتـشم  نآ  ءزج  ره  هدـش و  يراذـگ  هرامـش  نآ  رد  فلتخم  بلاطم  هک  تسا  یلوکـشک  باـتک  نیا  .تسا  هدیـسر  پاـچ 

.دشاب یم  فلتخم  بلاطم  زا  بلطم 

ناتماهدم ِناتنج   - 3

تسا هدیسر  پاچ  هب  یگنس  پاچ  تروص  هب  ءزج  ود  رد  یلحر و  عطق  رد  باتک  نیا 
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مود ءزج  هرهوـج و  رب 504  لمتـشم  لّوا  ءزج  تسا  هحفـص   206 هیناـثلا » هنجلا   » مود ءزج  هحفـص و   209 یلوـالا » هنجلا   » لّوا ءزج 
.تسا قالخا و …  نافرع و  دیاقع ، زا  یفلتخم  لئاسم  دروم  رد  باتک  نیا  زا  هرهوج  ره  .تسا  هرهوج  رب 1541  لمتشم 

تاجن یتشک  ای  حورلا  هحار   - 4

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  رکذ  تنـس  لها  یعیـش و  بتک  رد  هک  يوبن  فیرـش  ثیدـح  رب  تسا  یحرـش  باتک  نیا 
هحفص رد 512  يریزو  عطق  هب  باتک  نیا  قرغ .» اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لثمک  یتیب  لها  لـثم  : » دومرف هلآو 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  رد 1341 ق  باتک  نیا  شراگن  .دیسر  پاچ  هب  دهشم  رد  يرفعج  یشورف  باتک  طسوت 

ربانملا هنیز  یف  رهاوجلا  هنیزخ   - 5

طوبرم تایاکح  ظعاوم و  تایاور ، تایآ ، شخب  ره  رد  هتفای و  شراگن  قالخا  نید و  عورف  نید ، لوصا  شخب  هس  رد  باـتک  نیا 
داتشه تیاور و  تفه  داتفه و  هیآ و  لهچ  ریسفت  حرـش و  رب  لمتـشم  باتک  نیا  نینچمه  .تسا  هدش  هدروآ  بیترت  هب  شخب  نآ  هب 
طسوت هحفص  رد 722  يریزو و  عطق  هب  هدیـسر و  نایاپ  هب  لاس 1336 ق  رد  باتک  نیا  شراگن  .تسا  تیاـکح  تسیود  هظعوم و 

.تسا هدیدرگ  هتسارآ  عبط  رویز  هب  هیمالسا  یشورف  باتک  تاراشتنا 

يربنم راز  هلال  يربکا و  رازلگ   - 6

لصف ره  هدش و  میظنت  میرک  نآرق  ياه  هروس  ددع  هب  لصف  رد 114  باتک  نیا 
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رب نآ  بلاطم  هک  توافت  نیا  اب  فلتخم  بلاطم  زا  تسا  یلوکشک  باتک  نیا  عقاو  رد  تسا  هدیدرگ  يراذگمان  نشلگ »  » مان هب  نآ 
رد باتک  نیا  .تسا  هدش  هدروآ  مه  رس  تشپ  نشلگ و  کی  رد  خنـس  مه  بلاطم  يدنب و  هتـسد  لصف  نشلگ و  ره  عوضوم  ساسا 

.تسا هدش  پاچ  يریزو  عطق  رد  یملع  دمحم  جاح  هناخپاچ  رد  هحفص  رد 667  هدش و  هتشون  لاس 1344 ق 

بهاوملا راونا   - 7

هدیسر یگنس  پاچ  هب  دّلجم  کی  رد  یلحر و  عطق  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  لئاضف  بقانم و  باتک  نیا  عوضوم 
.دشاب یم  هحفص  نآ 569  تاحفص  عومجم  دوب و  نآ 1340 ق  مامتا  خیرات  باتک 1334 ق و  نیا  فیلأت  عورش  .تسا 

هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا  يرقبعلا   - 8

هدوب مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  لاوحا  حرش  رد  هک  تسا  بهاوملا  راونا  باتک  مود  دلج  هلزنم  هب  باتک  نیا  فلؤم  هتفگ  هب  انب 
سّدقم دجـسم  تاراشتنا  رد  دـلج و  هن  رد  يریزو  عطق  رد  نیزو  باتک  نیا  .تسا  هتفای  شراگن  طاسب  ناونع  هب  تمـسق  جـنپ  رد  و 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  شیاریو و  قیقحت ، نارکمج 

( رداونلا دراوش  یف  رهاوزلا  رهاوج   ) تاملکلا رهاوج   - 9

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یگنس  پاچ  تروص  هب  ءزج  ود  رد  یلحر و  عطق  رد  باتک  نیا 
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تامّسلا ءاعد  حرش  یف  تاعمجلا  نیوانع  تاجنلا و  هلیسو   - 10

.تسا هدیسر  پاچ  هب  يدنواهن  تاراشتنا  طسوت  يریزو  هحفص  رد 320  هدوب و  لاس 1331 ق  باتک  شراگن  نایاپ 

بئاصملا رارسا  یف  بئاونلا  راهنا   – 11

هءاربلا ثحبملا  یلع  لوصالا  دئارف  هیشاح   - 12

زاجملاو هقیقحلا  هلاسر   - 13

دیحوتلا لحارم  یلا  دیبعلا  لئاسو   - 14

ءادبلا هلأسم  یف  يدنلا  هحشر   - 15

( فجن هط  دمحم  خیش  سرد  ریرقت   ) رفاسملا هالص   - 16

ءاسک ثیدح  حرش  رد  انیس  روط   - 17

نیزحلا یلع  خیشلا  همجرت  یف  نیبملا  حتفلا   - 18

هیفوصلا ّدر  یف  هیفوکلا  دئاوفلا   - 19

هیمستلا هوجو  نع  هیطغتلا  فشک   - 20

رابخالاو تایالا  تالکشم  لح  یف  راونالا  تاعمل   - 21

بورکلا جرفم  بولقلا و  جرفم   - 22

( يدزی ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  سرد  ریرقت   ) ثیراوملا  - 23

هیربنملا تانایبلا  یف  هیربنعلا  تاخفنلا   - 24

ارهزلا ریمالا و  بقانم  یف  ءاضیبلا  دیلا   - 25

رظتنملا هجحلا  يأر  نم  یف  رمحالا  توقایلا   - 26

ص:42
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یناث نسح  ات  لّوا  نسح  بقانم  رد  یناثملا  عبس   - 27

هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطصملا  بقانم  رابخا  تکن  یف  یفصملا  لسعلا   - 28

(1) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  رابخا  تکن  یف  يردلا  بکوکلا   - 29

.تسا هدرک  رکذ  هللا  همحر  يدنواهن  همالع  تافیلأت  هرمز  رد  ار  رگید  باتک  ود  روکذم  راثآ  رب  هوالع  هعیرذلا  بحاص 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  تافو 

اوه ناشیا  تشذگرد  زور  تشذـگرد  دهـشم  رد  یگلاس  رد 90  ش   1329 ق /  لاس 1369  یناـثلا  عیبر  رد 19  ام  راوگرزب  خـیش 
تشاد رارق  تدحو  كراپ  ینونک  لحم  رد  رویرهش  نابایخ 17  رد  دهشم  هناخ  لاّسغ  دوب و  هدیراب  ینیگنس  فرب  دوب و  درس  رایسب 

هیقف هَّللا  تیآ  موحرم  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  دنتـسج و  تکرـش  ناشیا  نفد  نفک و  مسارم  رد  ییاسرف  تقاـط  یتخـس  اـب  مدرم  و 
.دیامن انب  ار  یسربط  لّوا  هناخ  لاّسغ  دوب ، هدرک  دوخ  تایح  نامز  رد  يدنواهن  موحرم  هک  ییاه  تدعاسم  اب  هجوت  اب  يراوزبس 

نفد ینایتشآ  یـضترم  خیـش  ربق  رانک  رد  ناکاپ و  ماما  نیمتـشه  ياپ  نییاپ  رد  هداعـسلاراد  قاور  رد  يدـنواهن  همـالع  كاـپ  دـسج 
(2) .درک جورع  الاب  ملاع  هب  شدنلب  حور  دیدرگ و 

ص:43

ص ج 3 ، بدالاو ، رکفلا  لاـجر  مجعم  ص 342 ؛ لاجرلا ، ملع  یفنصم  یف  لاقملا  یفـصم  ص 1600 ؛ ج 4 ، رـشبلا ، ءابقن  . 42 - 1
ص ج 6 ، بدالا ، هناحیر  306 ؛ ص 307 -  ج 2 ، فرشالا ، فجنلا  ءاملع  رابک  عم  ص 2208 ؛ ج 6 ، راثالا ، مراکم  1313 ؛  - 1314

.422 ص 423 -  هعیشلا ، یفلؤم  مجعم  ص 220 ؛ نیرصاعم ، ياملع  ص 392 ؛ هعیش ، گرزب  ياملع  269 ؛
ص 346. يوضر ، مرح  رد  نوفدم  ریهاشم  . 43 - 2
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: تسا هدورس  ار  تیب  نیا  ناشیا  تشذگرد  خیرات  رد  جّورم  موحرم 

: تفگ خیرات  یپ  دنکفا و  رس  هودنا و  دمآ 

سوط ناطلس  رد  ردنا  میقم  يدنواهن  دش 

.تسا يرمق  لاس  هب  ناشیا  تشذگرد  لاس  ینعی  دجبا 1369  باسح  رد  مود  عارصم  فورح  عمج  هک 

هللا همحر  يدنواهن  همالع  هناخباتک 

.تسا هدوب  رادروخرب  زین  ینغ  رایسب  هناخباتک  زا  دایز  تافیلأت  ندوب  اراد  نمض  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  جاح 

یم یپ  رد  هچ  نآ  .هدرک  هراشا  تسا  هدوب  دوجوم  يو  هناخباتک  رد  هک  یخـسن  زا  يا  هشوگ  هب  هعیرذـلا  بحاص  ینارهت  گرزباقآ 
: تسا ناشیا  گرزب  هناخباتک  زا  یشخب  زا  رصتخم  یتسرهف  دیآ 

هدزیـس لصف و  راهچ  همدـقم و  لماش  يولع  راـثآ  ناـیب  رد  رـصتخم  يا  هلاـسر  يدوعـسم ؛ دوعـسم  نب  دـمحم  فلؤم : يولع ؛ راـثآ 
(1) .باب

يرئاـح یبیرج  رازه  عیفـش  دـمحم  ـالوم  نب  مظاـک  دـمحم  ـالوم  فلؤم : هیربلا ؛ عیمج  یلع  دـمحم  لآ  لیـضفت  یف  هیلجلا  نیهاربلا 
(2) .ق زا 1238  لبق  زا 1232 ق و  دعب  یفوتم 

یفجن يزاریش  نیسح  دمحم  نب  رهاط  دمحم  یلوم  فلؤم : رایخالا ؛ هفحت 

ص:44

ص 9. ج 1 ، هعیرذلا ، . 44 - 1
ص 80. ج 3 ، هعیرذلا ، . 45 - 2
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یم فلؤم  رثا  یسراف  نابز  هب  نآ  حرش  هک  تسا  هیفوص  ّدر  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  یسراف  تیب  رازه  رب  لمتشم  یمق ،
(1) .دشاب

نابز هب  لوکشک و  هیبش  باتک  نیا  نازحالا ، جیهم  بحاص  يدزی  نسح  یلوم  رصاعم  یناغماد  دمحا  خیش  فلؤم : نیققحملا ؛ هفحت 
(2) .دشاب یم  یسراف 

هلیـسو  » و نیتـملا » لـبحلا   » بحاـص يدهــشم  يوـضرلا  عیدـب  دـمحم  نـب  دـمحم  نیدـلا  سمــش  دیــس  فـلؤم : هیبهذـلا ؛ هـمجرت 
(3) «. ناوضرلا

(4) .هباسنلا دمحم  نیدلا  سمش  نب  نیسح  دمحم  دیس  فلؤم : هلمسبلا ؛ هیآ  ریسفت 

(5) .ظعاو يدهشم  يدزی  نسح  نب  دمحا  یلوم  فلؤم : رجفلا ؛ هروس  ریسفت 

(6) .دشاب یم  تیب  رازه  جنپ  بیرق  هدوب و  یسراف  نابز  هب  باتک  نیا  یسلجم ؛ رقابدمحم  همالع  فلؤم : هفیحصلا ؛ حرش 

(7) .دشاب یم  يراوزبس  يداه  یلوم  درگاش  یباراد  سابع  یلوم  فلؤم : یکسردنفریم ؛ هدیصق  حرش 

یلئاسم باوج  لماش  باتک  نیا  يدرجورب ؛ یلع  ییالبرک  فلؤم : تالؤسملا ؛

ص:45

ص 417. ج 3 ، هعیرذلا ، . 46 - 1

ص 467. ج 3 ، هعیرذلا ، . 47 - 2

ص 103. ج 4 ، هعیرذلا ، . 48 - 3

ص 325. ج 4 ، هعیرذلا ، . 49 - 4

ص 341. ج 4 ، هعیرذلا ، . 50 - 5
ص 347. ج 13 ، هعیرذلا ، . 51 - 6

ص 15. ج 14 ، هعیرذلا ، . 52 - 7
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(1) .تسا هدرک  لاؤس  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  دوخ  داتسا  زا  فلؤم  هک  تسا 

(2) (. م 1232 ق  ) يروباشین يرابخا  عئانصلا  دبع  نب  یبنلا  دبع  نب  دمحم  ازریم  فلؤم : هقیقحلا ؛ سمش 

یم لـتقم  رد  یبلاـطم  رب  لمتـشم  باـتک  نـیا  م 1306 ق )  ) یناـقلاط دـمحم  ناطلـس  نب  یلع  رظن  یلوـم  فـلؤم : بئاـصملا ؛ زارط 
(3) .دشاب

هاش یلوم  درگاش  يزاریـش  يریازج  مساق  دـمحم  جاح  نب  نمؤم  دـمحم  یلوم  فلؤم : لاملاو ؛ ملعلا  نیب  هرظانملا  یف  لایخلا  فیط 
(4) (. هفیحصلا  ) حرش بحاص  يزاریش  دمحم  نب  دمحم 

(5) .يرابخا هب  فورعم  یلعلادبع  نب  دمحم  ازریم  فلؤم : ناسنالا ؛ هفرعم  یف  نایعالا  هقیقح 

یلع رب  هک  تسا  یناسک  تفالخ  لاطبا  نایب  باتک  نیا  يریاح ؛ يدزی  يوشک  یلع  نب  نسح  یلوم  جاـح  فلؤم : هماـعلا ؛ یلع  درلا 
(6) .دندش مدقم  مالسلا  هیلع 

ناگجاوخ و تاقبط  رد  دـنچ  یتالاقم  لماش  باتک  نیا  یقهیب ؛ یناشاک  ظعاو  یلع  نب  نیـسح  یلوم  فلؤم : هایحلا ؛ نیع  تاحـشر 
بقانم هیدنب و  شقن  هلسلس 

ص:46

ص 29. ص 176 و ج 21 ، ج 14 ، هعیرذلا ، . 53 - 1
ص 221. ج 14 ، هعیرذلا ، . 54 - 2
ص 159. ج 15 ، هعیرذلا ، . 55 - 3

.196 ص 197 -  ج 15 ، هعیرذلا ، . 56 - 4
ص 47. ج 7 ، هعیرذلا ، . 57 - 5

ص 211. ج 10 ، هعیرذلا ، . 58 - 6
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(1) .دشاب یم  يدنب و …  شقن  هَّللادیبع  نیدلارصان  هجاوخ 

نیا لّوا  دـلج  م 1112 ق .)  ) يرتست يوسوم  هَّللادـبع  نب  هَّللا  تمعن  دیـس  فلؤم : عیدـبلا ؛ لاقملاو  حـلملاو  فئارطلا  یف  عیبرلا  رهز 
بحاص .تسا  رتمک  مود  دلج  مود  هخـسن  اذل  هدـشن و  پاچ  نآ  هب  مدرم  لابقا  مدـع  لیلد  هب  مود  دـلج  هدـش و  پاچ  ررکم  باتک 

(2) .تسا هدید  ناسارخ  رد  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  دزن  ار  باتک  نیا  مود  دلج  دیوگ : هعیرذلا 

(3) .یناشاک ضیف  ثدحم  ردارب  یناشاک  یضترم  نب  دمحم  نب  دمحم  يرابخا  نیدلارون  فلؤم : كولسلاو ؛ ریسلا  یف  هلاسر 

(4) .دشاب یم  تیب  رازه  تشه  رب  لمتشم  باتک  نیا  م 1310 ق .)  ) يدزی ظعاو  دمحا  یلوم  فلؤم : هوبنلا ؛ هرجش  ياعد  حرش 

يارب فلؤم  هک  تسا  تایاکحلا  عماج  حرـش  یـسراف و  نابز  هب  باتک  نیا  يذـمرت ؛ هَّللا  رهـش  نب  هَّللا  رـصن  فلؤم : یلاـئللا ؛ دـئالق 
(5) .تسا هدرک  فینصت  یناشاک  ینارآ  یلع  دمحم  نب  اضرمالغ 

م 910 ق)  ) یقهیب یفشاک  ظعاو  یلع  نب  نیسح  یلوم  فلؤم : يونثملا ؛ حرش  بل 

ص:47

ص 235. ج 11 ، هعیرذلا ، . 59 - 1
ص 69. ج 12 ، هعیرذلا ، . 60 - 2

ص 283. ج 12 ، هعیرذلا ، . 61 - 3

ص 252. ج 13 ، هعیرذلا ، . 62 - 4

ص 164. ج 17 ، هعیرذلا ، . 63 - 5
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(1) .دوش یم  هتفگ  مه  بابللا  بل  باتک  نیا  هب 

(2) هللا همحر  یلماع  ّرح  خیش  رصاعم  دمحم  نب  نامیلس  خیش  فلؤم : رایخالا ؛ رهاوج  راثآلا و  فئاطل 

(3) .یمطاف يولع  ینیسح  رقاب  دمحم  دیس  نب  مساقلاوبا  دیس  فلؤم : تامسلا ؛ ءاعد  حرش  یف  تاعمللا 

(4) .دشاب یم  هرامع و …  سفن  هب  باطخ  یظعاوم  رد  باتک  نیا  رهاط ؛ دمحم  یلوم  فلؤم : سفنلا ؛ هثحابم 

دـشاب یم  هیهلا  عضاوم  رد  باتک  نیا  .یناردنزام  یـشورف  راب  يزرد  فیرـش  نب  میقم  نب  دمحم  یلوم  فلؤم : نوعبرالا ؛ سلاجملا 
(5) .تسا نآرق  زا  يا  هیآ  سلجم  ره  ناونع  هک 

رب لمتـشم  باتک  نیا  يرابخا ؛ هب  فورعم  يدابآ  ربکا  يروباشین  عئانـصلا  دبع  نب  یبنلا  دبع  نبدمحم  ازریم  فلؤم : راونالا ؛ یلاجم 
(6) .تسا هتفرگ  مان  یلاجملا » یلاجم   » هب هک  هتشون  نآ  رب  یحرش  فّنصم  دوخ  هک  دشاب  یم  داعم  أدبم و  رد  یبلاطم 

ص:48

ص 287. ج 18 ، هعیرذلا ، . 64 - 1

ص 312. ج 18 ، هعیرذلا ، . 65 - 2

ص 346. ج 18 ، هعیرذلا ، . 66 - 3
.40 ص 41 -  ج 19 ، هعیرذلا ، . 67 - 4

ص 358. ج 19 ، هعیرذلا ، . 68 - 5
ص 251. ج 6 ، مالعالا ، ص 373 ؛ ج 19 ، هعیرذلا ، . 69 - 6
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(1) .هاش یلعحتف  رصاعم  یناغماد  دمحا  یلوم  فلؤم : نمؤملا ؛ هفحت 

(2) .دشاب یم  لصف  ود  رد  رصتخم و  باتک  نیا  یمئاللا ؛ هَّللارصن  نب  دمحم  فلؤم : نیفراعلا ؛ فراعم 

(3) يزیربت انالوم  دمحم  دیس  فلؤم : بساکملا ؛ حرش  یف  بلاطملا  حاتفم 

طوسبم یسراف و  نابز  هب  باتک  نیا  يومحلا ؛ دمحم  نب  قاحسا  نب  دمحم  خیش  فلؤم : نیلماکلا ؛ همئالا  هفرعم  یف  نیلضافلا  جهنم 
(4) .دشاب یم  تماما  رد 

.يرئاح يدزی  يوشکلا  یلع  نب  نسح  یلوم  فلؤم : قحلا ؛ نازیم 

(5) .دشاب یم  نیمّدقتم  تفالخ  هماع و  ّدر  رد  یسراف و  نابز  هب  باتک  نیا 

(6) .يرابخا یبنلا  دبع  نب  دمحم  فلؤم : هیادهلا ؛ دارا  نمل  هیالولا  مجن 

هب ارقیاب  ازریم  نیسح  ناطلس  رـسپ  يارب  ار  باتک  نیا  فلؤم ، .يراوزبس  یفـشاک  یلع  نب  نیـسح  اّلم  فلؤم : یهاش ؛ همان  تحیـصن 
(7) .دشاب یم  روثنم  موظنم و  قالخا  ظعاوم و  رب  لمتشم  هک  تسا  هدروآرد  ریرحت  هتشر 

نیدلارون هب  فورعم  یناشاک  ضیف  ردارب  یـضترم  نب  نمؤم  دمحم  نب  یـضترم  نب  دـمحم  نیدـلارون  یلوم  فلؤم : بولقلا ؛ ریونت 
(8) .تسا نآ  لیصحت  تیفیک  تفرعم و  تلیضف  نتم و  کی  ینعم  نایب  رد  باب  رب 14  لمتشم  باتک  نیا  .يرابخا 

نیزحلا بلاط  یبا  نب  یلع  هب  فورعم  یلع  دمحم  خیش  فلؤم : مج ؛ ماج 

(9) «. وجلا تانئاک  هثالثلا و  دیلاوملا   » رب لمتشم  هدوب و  یسراف  نابز  هب  باتک  نیا 

رب لمتشم  یسراف و  نابز  هب  فسوی  هروس  ریسفت  رد  باتک  نیا  نیطسلا ؛ عماج 

ص:49

ص 234 و 26 و 171. ج 20 ، هعیرذلا ، . 70 - 1
ص 193. ج 21 ، هعیرذلا ، . 71 - 2
ص 349. ج 21 ، هعیرذلا ، . 72 - 3
ص 195. ج 23 ، هعیرذلا ، . 73 - 4
ص 309. ج 23 ، هعیرذلا ، . 74 - 5

ص 70. ج 24 ، هعیرذلا ، . 75 - 6
ص 185. ج 24 ، هعیرذلا ، . 76 - 7
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ص 471. ج 4 ، هعیرذلا ، . 77 - 8
ص 23. ص 219 و ج 5 ، ج 12 ، هعیرذلا ، . 78 - 9
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(1) .دشاب یم  لصف  رد 60  یقالخا  ینافرع و  یبدا  تاکن 

لماـش نینچمه  باـتک  نیا  .یناـغربلا  یلع  هب  فورعم  دـمحم  نب  یلع  دـمحم  یلوـم  فـلؤم : یبـنلا ؛ جارعم  لاوـحا  رد  میعنلا  هـنج 
هدوب نازحالا  ضایر  باتک  نآ  مجنپ  دـلج  هک  دـشاب  یم  ترـضح  نآ  كولـس  قیرط  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نوماریپ  یبلاـطم 

(2) .تسا

تشه کیدزن  یسراف و  نابز  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  نفد  زا  دعب  هدش  رهاظ  هزجعم  رب  لمتشم  باتک  نیا  نیتملا ؛ لبحلا 
(3) .دشاب یم  تیب  رازه 

.يرئاح يوشک  يدزی  یلع  نب  نسح  یلوم  فلؤم : دابعلا ؛ رئاس  یلع  دمحم  لآ  قوقح 

هب قح  یس  نآ  رد  هک  هدوب  رصتخم  يا  هزیجو  یسراف و  نابز  هب  باتک  نیا 

ص:50

ص 58. ج 5 ، هعیرذلا ، . 79 - 1
ص 161. ج 5 ، هعیرذلا ، . 80 - 2
ص 239. ج 6 ، هعیرذلا ، . 81 - 3
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(1) .تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر 

هاـش رـصاعم  هَّللا  حـتف  نب  عیفر  دـمحم  نب  ینیوزق  عیفـش  دـمحم  نب  ییحی  دـمحم  نب  میرکلادـبع  فلؤم : رردـلادضن ؛ ررغلا و  مظن 
(2) .تسا هدش  فینصت  ینسح  ءامسا  ددع  هب  باب  هن  دون و  رد  باتک  نیا  .يوفص  نیسح  ناطلس 

(3) .يدزی نسح  نب  دمحا  الم  فلؤم : بجر ؛ هرایز  حرش  یف  بجعلا  صیصاون 

زا سدق و  ناتسآ  نیمداخ  ياسؤر  زا  يوضرلا  عیدب  نب  دمحم  نیدلا  سمش  فلؤم : ناسارخ ؛ ناطلـس  تامارک  یف  ناوضرلا  هلیـسو 
(4) .مود بسامهط  هاش  رصاعم  يوفص  رصع  ياملع 

قالخا نید و  عورف  نید ، لوصا  دلج  هس  رد  باتک  نیا  رئاصبلا ؛) ءالجل  رهاوجلا  لحک  هب  بقلم   ) تامسنلا رئاصبل  تاملکلا  رهاوج 
(5) .دشاب یم 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا  يرقبع  زا  یشخب  نوچمه  يدنواهن  همالع  ياه  هتـشون  تسد  زا  یـشخب  ًانمض 
.دوش یم  يرادهگن  مق  هیتّجح  هسردم  هناخباتک  رد 

ص:51

ص 42. ج 7 ، هعیرذلا ، . 82 - 1
ص 218. ج 24 ، هعیرذلا ، . 83 - 2

ص 35. ج 24 ، هعیرذلا ، . 84 - 3

ص 77. ج 25 ، هعیرذلا ، . 85 - 4
ص 264. ج 26 ، هعیرذلا ، . 86 - 5
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: تسا هدش  هتشون  ناسحلا  يرقبع  فیرش  باتک  رب  هک  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دّمحم  همالع  كرابم  طختسد  همجرت 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هَّللا لجع  رمالا  یلول  تامدخلا  سفنلاو  رهدلا  رخافم  نم  لب  رـصعلا  اذه  تانـسح  نم  وه  يذلا  باطتـسملا  باتکلا  اذـه  یف  ترظن 
يدنواهنلا ربکا  یلع  الم  خیش  جاحلا  مالـسالا  هجح  مانالا  ذالم  لجالا  یلوملا  ملق  تاحـشر  نم  تاحلاصلا  تایقابلا  نم  وه  هجرف و 

.هتادافا تلاَوت  هتاکرب و  تماد 

ءاطغلا فشاکلا  نیسحلا  دمحم  رقحالا  دبعلا  هررح 

.مالسو هیحت  فلا  هفرشم  یلع  يوضرلا  دهشملا  یف 

هنس 1352 يدامج 2   2

ص:52
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میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

يارب تسا  یتمدـخ  وکین  متفاـی و  رهد  رخاـفم  زا  هکلب  رـضاح  رـصع  تانـسح  نیرترب  زا  ار  نآ  متـسیرگن و  فیرـش  باـتک  نیا  رد 
جاح مانالا  ذالم  مالسالا و  هجح  ترضح  لضاف  يالوم  ملق  زا  هک  تسا  یتاحلاص  تایقاب  زا  هجرف و  هَّللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح 

.تسا هتفای  شوارت  هتاکرب  تماد  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش 

دورد هبترم  رازه  شنارئاز  رب  هک  يوضر  سدقم  دهشم  رد   (1) ءاطغلا فشاک  نیسح  دّمحم  دنوادخ ، ریقح  دبع  تسد  هب  دش  هتشون 
.داب مالس  و 

يرمق لاس 1352  هیناثلا  يدامج  مود 

ص:53

لیصحت هب  اج  نامه  رد  دش و  دلوتم  فرشا  فجن  رد  يرجه  لاس 1296  رد  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  هَّللا  هیآ  موحرم  . 87 - 1
دیـسر و گرزب  یملع  تاـماقم  هب  ناوارف  تادـهاجم  شـشوک و  رثا  رد  تخادرپ و  تمکح  لوـصا و  هقف ، تاـیبدا ، هفلتخم ، موـلع 

تاعجارملا دـلج ؛ مالـسالا 3  نیدـلا و  تسا : ریز  ياـه  باـتک  ناـشیا  تاـفیلأت  هلمج  زا  .دومن  فیلأـت  باـتک  دـلج  زا 90  زواـجتم 
وه ام  ناـیبلا  یف  حیـضوتلا  دـلج ؛ هلجملا 5  ریرحت  اهلوصا ؛ هعیـشلا و  لـصا  یلعـالا ؛ سودرفلا  تاـنیبلا ؛ تاـیآلا  دـلج ؛ هیناحیرلا 2 

هنجلا هینیـسحلا ؛ هسایـسلا  نم  هذـبن  هینیـسحلا  هبرتـلا  هـقفلا ؛ یف  هزیجوـلا  یناـغالا  نـع  ینعملا  دـلج ؛ حیـسملا 2  وـه  نم  لـیجنالا و 
رهزالا هاگـشناد  رد  اهتدم  ناشیا  قارع  رد  اکیرمآ  سیلگنا و  ریفـس  اب  هرواحم  نودـمحب ؛ یفال  مالـسالا  یف  ایلعلا  لثملا  يوامـسلا ؛
ناشیا .دنا  هدومن  نایعیـش  قیاقح  رـشن  رد  ینایاش  تامدخ  دندوب ، دامتعا  دروم  نّنـست  لها  ناردارب  دزن  نوچ  درک و  سیردت  رـصم 

ناناملسم يرادیب  يارب  درک و  داریا  ناوارف  ياه  ینارنخس  رصم  نیطسلف و  ناتسبرع ، ناتسکاپ ، هیروس ، ناریا ، هب  ییاهترفاسم  نمض 
لوصا و هقف و  ظاحل  زا  یملع  هتسجرب  تیصخش  کی  ناونع  هب  ار  وا  همه  دوب  تایح  دیق  رد  ات  خیش  موحرم  .تشون  ناوارف  تالاقم 

هراپ عیشت  هّقح  بهذم  هب  عجار  ار  ماهوا  ياه  هدرپ  زا  يرایسب  تسناوت  دوخ  زغم  رپ  فاکشوم و  اناوت و  ملق  اب  وا  .دنتخانش  یم  بدا 
هبنـش 28 هس  زور  حبـص  ءاطغلا  فشاک  موحرم  .دیامن  یفرعم  ناهج  ناناملـسم  مومع  هب  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  هعیـش  دیاقع  دنک و 

دیس داتسا  موحرم  اب  هبحاصم  باتک  زا  هتفرگرب   » .تشذگرد یگلاس  نس 80  هب  هاشنامرک  دنرک  رد  هدعق 1373 ) يذ   ) هامریت 1333
«. ص 75-84 ءاطغلا ، فشاک  نیسح  دمحم  هماّلع  موحرم  هرابرد  يدیعس  اضرمالغ 
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ص:54
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ص:55
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ص:56
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

